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Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan RohilSti
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7 ffiffi""r.u* qotbu itaipun qut,u
' lehih sr'rittg diterjemahkan dengin hati

{@'E;#\}sq\.idr"o
Dala.m hati mereha ada penyahit, lalu ditambah Alloh

'' 1r.l tx,t medkipun kenyataannya antara jantung
dan hati itu sangat berbeda sifat-sifat maupun pe-ran-
annya. Pembahasan tentang hati kali ini pun yang ka-
mi maksudkan adalah pembahasan tentang jantung,
kita gunakan kata hati untuk menerjemahkan kata
qolbu di sini dan tidak menggunakan terjemah adlinya
yaitu jantung, hanya untuk memudahkan pemahaman
sebab memang kata hati ini lebih dikenal oleh ma-
syarakat kaum muslimin.

Al-rnuhim, hdti adalah organ tubuh yang sangat
urgen peranannya dalam tubuh seorang hamba. Imam
Bukhori dla dalam kitab Shoftih-nya meriwayatkan
sebuah"hadits yang shohih di mana Rosululloh M
bersabda:

;k""+te; Uk,lftg *t A'oStt
.i-iijr 4 ft k "4r ti oti rirp

"Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ad,q, sekerat da-
ging, apabila ia baih maha ukan bq.ihla.h seluruh jasad,
dan apabila ia rusah rnaha rusahlah seluruh jasad, ke-

tahuiluh ia adalah jantung (hati)." (HR. Bukhori)

Begitulah peranan hati dalam jasad seorang hamba.
Yang harus kita sadari bahwa hati ada yang baik,
artinya sehat dan selamat dari berbagai penyakit hati,
dan ada pula yang titrak baik yaitu yang sakit sebab
tertimpa berbagai penyakit hati. Ailoh menyebutkan
sebagian fenomena hati yang sakit, di antaranya hati
yang tertimpa penyakit nifaq'kemunafikan dalam fir-
man-Nya:

Ir.,r.r!i'i

qulab

penyahitnyii; yang pedih, dise-
babkan merbkd, al-Baqoroh [2]: 10)

Ayat di atas han/s salah satu dari sekian banyak
ayat yang menetapkanadanya hati yang sakit. Yang
harus kita renungkan, bagaimanakah kiranya bila hati
seseorang sakit atau ditimpa penyakit, maka apakah
kiranya yang akan terjadi pada jasad? Sudatr pasti
jasad pun akan tidak baik. Lalu bagaimana bila
penyakitnya semakin lama semakin parah? Maka bisa
jadi hati itu akan mengeras, atau bahkan mati dan
tidak berperan lagi, sehingga bisa dipastikan jasad pun
tidak akan ada kebaikannya, nas alullohal afiyah was-
salamah.

Sebagaimana Alloh $H telah menegaskanr

;i,i A);t )1:. J; ;<rft Ji '"; 
F

{6 -'t3*'-e"i 
riar6ls\€z

Kemudian setelqh itu hqtimu menjadi keras seperti
batu, bahhun lebih heras /oCt... (QS. al-Baqoroh [2]:
7A',)

Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwa Islam
sangat memperhatikan kebaikan agama dan akhlaq
para calon pasutri. Hal ini disebabkan baiknya agama
serta akhlaq seseorang itu merupakan baik dan sela-
matnya hati orang tersebut dari penyakit hati.

Ini mengisyaratkan akan arti pentingnya qolbun
salim-y aitu hati yang selamat dari penyakit-penyakit
hati-dalam membentuk rumah tangga yang Islami,
4gar berjalan di atas asas mawaddah dan rohmah se-
hingga bisa menggapai sakinah.

Selain itu juga mengisyaratkan adanya sebuah an-
juran bagi qetiap diri agar berusaha memperbaiki dan
memelihara kebaikan hati dengan mengenali penyakit-
penyakit hati sekaligus terapi pengobatannya, sebagai
usaha memperbaiki agama dan akhlaq diri, untuk
menuju kebaikan agama dan akhlaq diri yang mulia
lagi tinggi. *

As 6; u esr-P:i, ry,.,s ch

aFllliruaddah
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Assalamu'ala.ihum. Ja.zq,hillah al-
Mawaddah, bahasan Yaa Bunayya
kemarin bagus, besok bahas masalah
gimana caranya seorang Ummu men-
didik anaknya supaya gak pemarah,
syukron wa jazakillah hhoiron.

(08525077xxxx)

Redaksi : Wa'alaikumussalam. Bagi
para pembaca yang memiliki penga-
laman cara mendidik anaknya agar
tidak pemarah, silakan tt[skan kiat-
kiatnya dengan lengkap dan kirim-
kan ke meja redaksi, kami sediakan
kolom khusus buat anda semua.

Assqlamu'alaihurn. Alhamdulillqh,
sekarang saya dapat majalah baru
lagi selain AL FURQON, jadi tambah
ilmu lagi keluarga saya. Tolong diba-
has hubungan suami isteri menurut
syar'i itu yang bagaimana? Apakah
benar boleh dengan posisi apapun?
Syuhron. (Bu Hany, Mess Shinta,
Cikarang - Bekasi, 0813xxxxxxxx)

Redaksi : Wa,'qlaihumussalam, pem-
bahasan tentang hubungan suami is-
teri yang sesuai syari'at bisa disimak
pada rubrik (Jsrotuna, semoga ber-
manfaat.

'

Subhanallad.zi tatirnmu bihish
sholihah, al-Mawaddah sejak edisi
perdana sudah sangat pas layout, gra-
fis, font, dan bahasanya, rubriknya
cukup beragam. Yang menarik ada-
lah rubrik TARJIM, konsep terjemah-
annya diletakkan di bawah sudah pas

agar anak-anak terbiasa dengan tulis-
an Arab saja, dan usul agar ditam-
bahkan. pada tuntunan untuk
pengajar, agar memberikan pemaha-
man makna dari setiap mufrodat de-
ngan langsung menunjuk kepada
benda yang dimaksudkan, misalnya
ketika kakek datang maka kita lang-
sung ungkatkan jad.d,un di depan
anak.

Adapun kosakata yang perlu pen-
jelasan yang agak rumit maka anak
hanya ditekankan untuk menghafal
dan inengulanginya, tentuhya ini di-
sesuaikan kesiapan anak, sebagaima-
na mereka cepat paham dengan kata
boboh, tidur, turu, dll., ketika kita
mempraktekkannya sambil sering
mengulang-ulang kata tersebut.

Dengan segala hal yang menarik
demikian sangat pas pula ukuran dan
harga majalah, namun setiap orang
bisa diambil perkataannya ataukah
ditolak kecuali Rosululloh ffi .

. (Abu Abdillah, Kediri,
08133098xxxx)

Redaksi : Jazahurnulloh hhoiron atas
masukan dan dukungannya, semoga
menjadikan majalah ini semakin ber.
manfaat bagi kaum muslimin selu-
ruhnya, amin.

Assula,mu'qlaihum. Ana (saya) Jen-
dri, 18 th, Padang. Ana punya hajat
yang sangat besar untuk menikah,
namun ana bingung ke mana ana
mesti mencari akhwat yang sholihah?
Apa bisa majalah al-Mawaddah mern-
buka KONTAKJODOH yang syar'i di
bawah pengawasan asqtidz/a.sqti-
dzah? Syuhron. Jazakalloh.

(08526370xxxx)

As s ql q nL uhlaik u rn. Re daksi, tolong
diadakan kolom cari jodoh, biar ana
pertama yang ngisi. Cari akhwat 30
th, TB 158lebih, BB 50 kg, sholihah.

(08191737xxxx)

Redaksi : Wa'a.la,ihumussalam, j aza-
humulloh hhoiron atas usulan sangat
bagus dari antum (anda) berdua,
namun kami belum siap untuk saat-
saat sekarang, semoga Alloh memu-
dahkan urusan kita semua, omdn,

Assslamu'alaikum. Pak Redaksi,
saya salah satu pembaca al-Mawad-
dah, di rubrik surat pembaca edisi 2
tahun ke-l ada nama teman saya
yan$ sudah lama tidak bertemu, yaitu
Filri dari Karawang, saya mohon

bapak membantu saya bisa berhu-
bungan dengan teman lama saya, jo-
zahumulloh hhoiron. Nama saya Lia
yang alamat Kp. Sawah Rengasdeng-.
klok Karawang, (0815770xxxx)

Redaksi: Wa'alq,ihumussalam. Kepa-
da Ukhti Fitd, ini ada teman lama
anti (anda) ingin Serhubungan kem-
bali, nomor selengkapnya ada pada
redaksi.

Assqlq,mu'alaikum. Ustadz, tolong
al-Mawaddah bahas tentang hukum
imunisasi, jangan lupa juga bahas
dari segi medis, sebab hal ini sangat
urgen bagi kaum muslimin, jazahu-
mulloh. (0899819xxxx)

Redaksi: Wa'ulq,ikumussalam, se-

moga masalah yang diusulkan bisa
kami sajikan pada pembahasan-pem-
bahasan majalah kita ini pada edisi-
edisi mendatang dengan, memohon
kemudahan dari Alloh, amin.

Assalumu'a,laiku m. Tolong redaksi
mengetengahkan tentang apa dan
bagaimana menyekolahkan anak di
pesantren. Juga profrl pesantren yang
bagus seperti apa? Untuk pertimba-
ngan, para orang tua menyiapkan
anak yang sholih dan generasi yang
baik. Jazahumulloh khoiron.

(Abu Hanif, Depok - Bogor,
08180804xxxx)

As salam u'alaikum. Bagaimana ca-

ra terbaik menyekolahkan anak kita?
Di sekolah umum banyak yang rusak
aqidahnya, sekolah Islam terpadu
mahal biayanya, pondok pesantren ja-
uh tempatnya. Tolong dijelaskan me-
tode memilih sekolah untuk anak
kita.

(Abu Nashir, Bekasi,
08592071xxxx)

Redaksi : Wa'alaihurnussalam, seba-
gai muqoddirnah (pendahuluan)
masalah ini, silakan baca pada rubrik
Pengalaman Pembaca, di halaman
37-38.t

i.i'i
V,
.!'
;,
ll

: al-lllruadddr
Edisi 5 Tahun Ke-1:: Dzulqo'dah-Dzulhijjah 1428 H :: Desember 2007 3

f-
------..-



Sangat Ingin Menikah Tapi Jodoh Bel

Assalamu'alaihurn. Ustadz, apa yang harus dilakukan secirang.akhwat jika sudah siap nikah tetapi belum ada jodoh,
juga sudah minta bantuan pada orang yang bisa dipercaya. Jazakumullohu hkoiron

Pertanyaan:

Jawaban:
Hendaknya saudari bgrsabar, tidak putus asa, ddn te-

rus berharap kepada Atloh & , serta berusaha dan bbr-
amal dholih, insya Alloh di kemudian hari Alloh ff'
mengabulkannya

Hendaknya yakin dengan taqdir Alloh &, bahwa
segala sesuatu sudah ditentukan taqdirnya. Dan hendak-
nya husnuzhon kepada Alloh, karena hanya Dialah yairg

, ' (08525528xxxx)

mengatur kebaikan hidup hamba-Nya yang beriman. Ka-
dang kala dengan tidak mendapatkan jodoh justru dirinia
menjadi baik di dunia dan di akhiratnya.

Bersyukurlah atas nikmat Alloh bagaimanapun ke-
adaan kita, dan'lihatlah teman yqng lebih parah keadaan-
nya daripada ukhti. Sibukkan diii dengan beribadah
kepada Alloh, semoga kelak akan mendapat jodoh yang
lebih baik di akhiratbila luput.di dunianya. .!.'

Lb"fui$lo4o1"$ u -r Juiu
\ Jl

{@6,ytA,*,9fui

Pastikan Qalon suami anda baik agamanya!
Pertanyaan!

Assalamuhlaikum. Saya ahhwat 27 tahun, masih da-
lam taraf belajar sunnah, mau minta saran dan nasehat.
Saya ditawari ta'aruf dengan ikhwan dari luar kota,
katanya ikhwan itu moderat, masih dalam taraf belajar,
kritis, kemungkinan besar mudah diajak ikut belajar sun-
nah. Selama ini saya eudah beberapa kali dikenalkan oleh
keluarga saya tetapi tidak cocok karena menurut saya
tidak sepaham.

Keluarga saya awam, kadang saya masih sulit untuk
menghindar dari acara-acara bid'ah, saya berusaha lne-
nasehati semampu saya. Saya berharap kepada Alloh jo-
doh yang sepaham yang bisa jaga dien saya dan keluarga.
Bagaimana? ;' (o8taabzaxxxx)

Jawaban:
Ukhti (saudari) jika memilih jodoh, hendaknya sudah

yakinbahwa laki-laki itubenar-benar dien dan aqidahnya
sudah baik, bukan kemungkinan dia mau cliajak meng-
ikuti sunnah. Perhatikan firman Alloh Ta'ala berikut ini:

Dan rnereha tidak mernpunyai sesuatu pengetahuan pun
tentang itu;. rnereha tid,ah lain hanyalah rnengihuti per-
sanghaan sed,ang sesungguhnya persanghaan itu tiada
berfaedah setlihitpun terhadap kebenaran. (QS. anJ.lajm
[53]:2s)

J,uga perhatikanlah firman Alloh berikut yang artinya:
Dan janganlah hamu rnenihahi wanita-wanita musyrih,
sebelurn rnerehq beriman. Sesungguhnya wanita budak
yang mu'min lebih baih dari wanita musyrik, walaupun
dia nenarih hatimu. Dan janganlah harnu m.enihahhaln'
orang-orang musyrih. (dengan wani.l,q-wanita mu'rnin) se-
tetum. mereha beriman. Sesungguhnya bud,ak yang
*u'*in lebih baih d,ari orang *uiyrth, walaupun d,ia mi-
narih hatimu. rnereha mengajah ke neraha, sedang Alloh
mengajah ke surga dan ampunan d,engan izin-Nya. Dan
Allah . menerangkan ay at - ay at- Ny a (perintah -perintah-
Nya) kepad,a manusia supdya nereka rnenganbil pelajar-
on. (QS. al-Baqoroh [2]:221)

Anak yang sholihah hendaknya menasehati orang tua-
nya yang masih mbngamalkan bid'ah dan kemusyrikan
dengan lemah lembut dan ramah, sekalipun ditolak oleh
lisannya.

Hendaknya ukhti senantiasa memohon kepada Alloh
S semoga keluarga mendapatkan hidayah sehingga mau
raengikuti sunnah. *



Satu Wanita Dicintai Banyak Pria
Pertanyaan:

Assal,amu'alaikum. Ada iiga ih.hwan yang ingin ber-
tabruf dengan saya, mana yang harus saya pilih? Dari
segi agama masing-masing memiliki kekurangan dan ke;
lebihan, dari segi harta/rupa masing-masing standar te-
tapi jika saya pilih salah satu sepertinya tidak enak
dengan yang tidak saya pilih.

(Annisa, 0856175xxxx)

Jawaban:
Jika demikian keadaan yang uhhti (saudari) hadapi,

maka pilihlah yang lebih baik agamanya dan dari kelu-
arga yang baik pula dien (agama) dan aqidahnya, insya
Allbh akan membantu keharmonisan hidup danberibadah
kepada AIIoh {F .

{
,{r

(Yaitu) anah cucu d,ari orang-orqng yang Kaml. tiawa
bersama-sarna Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba
(Alloh) yang banyah bersyuhur. (QS. al-Isro' [lfl: 3) 

,

Juga berdasarkan sabda Rosululloh ffi : 
:

Jy irL5::u '^islS *.: ;tr*; a fa+ st

\ust,,"iit eet4 u<,iC
' "Jikg datang hepadarnu orang yang hamu senangi agatna
dan ahhlaqnya rnaha nihahhan (puterimu) dengannya,
jiha tidah maka ahan terjadi fitnah di perm,uhaan bumi
dan terjadi herusakan." (HR. Tirmidzi: 1005 dihasankan
oleh al-Albarli, lihat Muhhtushor Irwuul Gholil l/370)

Jika ketiganya sama, maka pilihlah yang pertama, ka-
rena dia lebih berhak daripada lainnya, dan lupakan lain-
nya dengan memohon kepada Alloh kebaikan atas pilihan
tersebut, karena seorang wanita tidali boleh melakukan
poliandri. .i.

i' ''*,
' ;1

(Ji ,is ,$"rj tt:t;,y l;\y
{@rjF

Benarkah ibu tidak punya iasa kepada anak?

,;1)
"tu,:^";;l 

Ss S-Ct S {t L:," ttPertanyaan:
Assa.lamu'alaikum. U st adz ana mau tanya, berdosakah

bila seorang ibu memutuskan tali silaturrahim terhadap
anaknya yang durhaka. Anaknya seringkali membentak
dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada ibunya. Sering
pula berkata bahwa ibunya sama sekali tidak mempunyai
jasa sama dirinya dan do'anya pun tidak akan pernah di-
dengar oleh Alloh. Awalnya si ibu selalu memaafkannya,
tetapi anaknya tetap tidak pernah mau berubah. Karena
si ibu sudah terlall sakit hati, akhirnya si ibu meng-
usirnya dan tidak mau lagi mengakui anaknya. Selain
ibunya memutuskan hubungan silaturrahim juga pernah
berwasiat tidak ridho bila anaknya itu memperoleh harta
warisannya. (Ibunya sudah cerai karena suaminya tidak
pernah menafkahi isteri dan anakny4 ketika masih kecil
dan anaknya tinggal bersama keluarga suaminya karena
ibunya seorang yang miskin). Jazahallohu hhoiron.

(Abu Aisyah, Bekasi, 0856145xxxx)

Jawaban:
Anak wajib berbuat baik kepada orairg tua; ini meru-

pakan wasiat yang kedua seielah Alloh S memerintah
hamba-Nya agar beribadah kepada Alloh.

q:4,1u iq, '$ 1ri5 *i u: ;;"s v
"ri-tbbi ';Hi a:',+ 'U,tZ; t11-"t;-2.1

o

{@rL+'y"i
Da,n Robbmu telah memerintq.hkun supuya harnu jangan
rnenyernbah selain Dia dq,n hendahlah ha,mu berbuat buih
pada ibu bapakrnu dengan sebaik-baihnya. Jiha sq,lah se-

orang di untara heduanyp ata,u hedua-d,uanya sarnpai
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, rnaho, sehali-kali
janganlah kamu rnengatahan hepada heduanya perhuta,un
"ah" dan janganlah hqmu membentah mereka dan ucap-
hanlah hepada mereha, perhataan yang mulia. (QS. al-
Isro' [17]:23)

Anak dilarang berkata "ah'di depan orang tuanya,
apalagi sampai membentak dan mengeluarkan kata-kata
yang kotor, dan perbuatan ini termasuk dosa besar. Pei-
hatikan ayat di atas.

Anak hendaknya segera minta maaf kepada ibunya,
karena dia melakukan dssa besar yang berhubungan den-
gan hamba, apalagi kepada ibu, orang yang pertama kali
berbuat baik kepada anak.

Anak berdosa karena mengatakan bahwa do'a ibunya
tidak akan diterima, dan perkataan ini sangat berbahaya
karena mengambil hak Alloh. Mustahil Alloh S tidak
menerima do'a hamba-Nya, bukankah Dia menganjurkan
kita berdo'a kepada-Nya.
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hamba-hamba-Ku bertanya kepadarnu ten-

, maka (jawablah), bahwasanya Ahu adalah
Aku mengabulhan permohonan orang yang berdo'a

apabila ia memohon hepada-Ku, maka hend,ahlah rnereha
itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hend.ahlah mereha
berirnan kepada-Ku, agar mereha selalu berada dalarn
hebenaran. (QS. al-Baqoroh [2]: 186)

Bahkan ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Mus-
lirrl yang menjelaskan Alloh $ memasukkan di neraka
orang yang berkata: "Ailoh tidak akan mengampuni do-
samu."

Anak itu berbohong bila mengatakan ibu tidak pernah
berbuat baik kepada anaknya. Tanyakan kepadanya, dari
rahinf siapa dia dilahirkan? Perhatikan firman Alloh:

pi, sebaiknya orang tua memaafkan atas kesalahan anak-
nya. Alloh S berfirman:
L
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,,,dan orang-orang yeng nnenahqn amarqhnya dan
r1ernaafhan (kesalahan) orang. llloh rnenyukai orang.
orang yang berbuat hebajihan. (QS. Ali Imron [3]: 13a)

Perkataan ibu "artaknya tidak boleh mewarisi hartanya
bila dia meninggal dunia", ini tidak dibenarkan, karena

. durhaka kep4da orang tua bukan termasuk penghalang
menerima warisan. Keputusan orang tua yang menyim-
pang dalil al-Qur'an, sunnah dan ijma'tidak boleh ditaati.
Alloh & berfrrman:
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Dan Kami perintahhan hepada manusia (berbuat baik)
hepada dua orang ibu bapahnya; ibunya telah mengan-
dungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambai,
d,an menyapihnya dalarn dua tahun.. Bersyukurlah
hepada-Ku dan hepada dua orang ibu bapakmu, hanya
hepad,a-Ku-lah hembalimu. (QS. Luqman [31]: 14)

Anak hendaknya menyadari sikap ibu, karena si ibu
tidak diberi nafkah oleh suaminya.

Ibu tidak berdosa bila mengancam anaknya" agar si
anak bertaubat dan menjadi anak yang sholih. Akan teta-

Terhalang Menikah Karena Beban Keluarga
Pertanyaan:

Assq,lamublaikum. Saya akhwat umur 25 tahun, sudah
dua kali menolak ikhwan sholih, karena saya masih ada
tanggung jawab terhadap adik yang masih sekolah. Kami
sudah yatim piatu. Tolong nasehatnya Ustadz?

(08136464xxxx)

Jawaban:
Yang dinamakan "yatim" ialah anak yang ditinggal

mati oldh ayahnya dan waktu itu dia belum baligh. Jika
sudah baligh, tidaklah dia.dikatakan anak yatim, sebagai-
mana diteratt$g" di dalam.Moj mu' Fatawa G9/370).

t'r

Sebaiknya ukhti (saudari) cepat menikah, apalagi su-
dah berusia 25 tahun, sudah ada pria yang sholih yang
mau menikah dengan ukhti. Dengan segera menikah, ber-
arti segera berbuat baik dan mengamalkan sunnah Nabi
ffi dan menjatrhi fitnah. Selain itu, bila umur wanita
sudah lanjut, biasanya kecantikannya berkurang danjuga
lambat mendapatkan jodoh. Adapun masalah tanggungan
keluarga, insya Alloh bisa diatgr dengan suami. Alloh
akan membukakan pintu kemudahan, insya AIIoh.

)-
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Dan jiha keduanya memaksamu untuk mempersekutuhan
dengan Aku sesua,tu yang tidah ada pengetahuanrnu ten-
tang itu, rnaha janganlah harnu mengihuti heduanya, ilan
pergaulilah ked,uanya di dunia dengan baik.... (QS. Luq-
man [31]:15)

Juga firman-Nya:
barl$ s)e t4 i.,i #ti t!*S: b
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Dan Kami wajibhan manusia (berbuat) kebaikan hepad,a
d.ua orang ibu bapahnya. Dan jiha ked.uanya memahiarnu
untuh rnempersekutuhan aku dengan sesua.tu yang tid,ah
ada pengetahuanmu tentang itu, rnaha janganlah hantu
mengikuti heduanya.... (QS. al-Ankabut [29].: 8). ..i.
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eDan hawinkanlah orang-orctng yang send,irian di antarq
hamu, dan orang-orang yang layah (berhawin) d,ari harn-
ba-hamba sahayamu yang l,etahi dan hamba-harnba sa-
hayamu yang perenrpuan. Jika m,ereka mishin Alloh ahan
memarnpukan mereka dengan hurnia-Nya.... (QS. an-Nur
Izalz sz)

Syaikh Ibnu Baz fr!6 pernahditanya: "Jika ada seorang
pria yang ingin'melamar wanita llkan tetapi wali meho-
laknya karena dia miskin, maka bagaimana hukumnya
mbnurut Islam?" Beliau menjawab: 'Wali hendaknya se.
gera menikahkan puterinya bila ada pria yang bail dan
puterinya tersebut menerimanya. Abu Hatim al-Muzani
.4 berkata: Rosululloh$ bersabda:

Jt3-r,i
'Jika datang h.epadamu orang yanghamu
dan ahhla4nya rnaka nikahkan (puterirnu)
ka tidah maka qhart terjadi fitnah di
terjadi kerusahan.' (Hadits hasan riwayat
1005)." (Lihat Fatawa Ularna Baladil Harorn:

lpnu Utsaimin'lnla tatkala dithnya bagai
da pernikahan karenh masih sekolah, belir menJa

menu

"Ini menyelisihi perintah Nabi ffi ." Lalu liau
bawakan hadits semisal di atas dan

' tentahg anjuran pemuda segera menikah.
Muhirnmah Ajaba'anha Ibnu Utsaimin:
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Suami Enggan Mengaiak Isteri Menuntut Ilmu
Pertanyaanr

Assalamu'alaikum.Ustadz, bila suami tak mau meng'
ajak ta'lim (belajar sunnah) isterinya, apa sang isteri pas-
rah saja? I(arena sudah'bertahun-tahun nikah hanya
sesekali ta'Iim, itu pun setelah isteri memaksa ikut, pada-
hal insya Alloh kalau ta'lim tidak mengobrol. Kalau ma-
salah anak, insya Alloh .anaknya diam. Jazakallohu
hhoiron.' 

(Hamba Alloh, 08rrxxxr.-xx)

Jawaban:
Menurut hukum asal, hendaknya suami tidak mengha-

langi isterinya ikut menuntut ilmu, bahkan harus bangga
dan bersyukur kepada Alloh & , karena isterinya Benang
menuntut ilmu, kaiena menuntut ilmu wajib bagi setiap
umat Islam laki-laki dan perempuan.

Syaikh Ibnu Utsaimin rtrla ditanya: "Bolehkah wanita
muslimah hadir di majelis ilmu dan kajian fiqih di

masjid?" Beliau menjawab:'Ya boleh, bagi wanita menun-
tut ihiru di majelis ilmu, sama saja kajian itu membahas
fiqrhahham atau kajian aqidah dan tauhid, dengan syarat
bila tidak memakai parfum, tidak bersolek diri, dan hen-
daknya jauh dari tempat laki-laki, tidak campur baur,
karena sabda Nabi S :

'Sebaih-baih shof untuh wanita adalah yang paling akhir,
dan paling jeleknya bagi mereka shof yang per'tama.'.(HR.
Muslim Kitobush Sholat: 440)

Yang demikian itu disebabkan shof yang pertama dekai
dengan laki-Iaki, karena itu (shof) yang akhir lebih utama
bagi wanita." (Kitabud, Da'wah [5], Ibnu Utsaimin,
2t129).*

Mau Menikah Tetapi Masih Ragu
Pertanyaan:

Assalanublaihum. Ustadz, saya mau bertanya, umu{
saya sudah 20 taarun dan saya sudah ada keinginan untuk
menikah, tetapi masih ragu-ragu apakah saya manlpu
atau belum, tolong ustadz memberi solusinya.

(Abu Hanifah, Lampung, 08565891xxxx)

Jawaban: :

Alharndulillahbrlaofthi (saudara) sudah ada keinginan
menikah, karena menikah termasuk bunnah Nabi Mu-
hammad S , menjaga dien serta kehormatan diri dan ke-
luarga. Jika suJ€.h pnttya keinginan menikah dht *"-p.t

menafkahi isteri, hendaknya cepat menikah, karena den-.
gan menikah, akan rneraih ketenangan jiwa, pahala yang
banyak dan terjalin sifat tolong menolong satu samb lain,
sebagaimana perintah Nabi & keiada para pemurla hen-.
daknya segera menikah:

o ld .//ot a
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peryuda, barangsiapa d,i antara kalian berhe-
untuh rnenikah rnuha rnenihahlah harenanihah

menund.uhhan pand,angan d,an lebih mem,ben-
Dan barangsiapayang tidah mampu makahen-
berpuasa harena puasa itu dapat membentengi

(HR. Muslim: 1400)
mampu menafkahi isteri, hendaknya ber-

, sehingga Alloh memberi rezeki yang cukup. Firman

/.a\*{fnl)....\EI
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Dan orang-orqng yang tidah rnampu hawin hendahlqh
menjaga hesucian (diri)nya, sehingga Alloh rnemampuhan
nxereka dengan harunia-Nya.... (QS. an-Nur [2al: SB). *

ynit;6Te#Jtfr.
"Barangsiapa melapanghan orang yang beriman terhadap
satu kesusahan d,ari kesusqhan d4nia, rnaka Alloh ahan
melapanghan d.ia terhad.ap hesusahan dari kesusahan
pada hari hiamat, d,an barangsiapa yang mernuduhhan
orang yqng rnend,apathan hesulitan maha Alloh ahan
rT.emud,ahhan dia dari kesulita,n di dunia dan d.i qhhirat."
(HR. Muslim:4867)

2. Sebaliknya bila isteri mengharap punya anak, maka is-
teri boleh minta talak (cerai).

Syaikh Ibnu Utsaimin rtla htkala ditanya: 'Ada wa-
nita yang sudah lama menikah akan tetapi tidak punya
anak, setelah diadakan penelitian ternyata suami impo-
ten, maka bolehkah isteri minta cerai?" Beliau menjawab:
"Wanita berhak minta cerai jika jelas bahwa suami im-
poten. Jika dia (si suami) enggan menceraikan, hendak-
nya hakim yang menceraikannya. Yang demikian itu
karena wanita punya hak untuk mempunyai anak, karena
banyak wanita menikah ingin punya anak. Dan inilah
pendapat yang paling kuat." (al-Fatawa a,l-Jami'a,h til
Mar'atil Muslimah 2167 7). *

hendaknya pria itu datang di rumah orang tua wanita,
bukan dengan cara pria menemui wanita tanpa mahrom,
karena itu termasuk hholwah (menyepi dengan lain jenis
tanpa mahrom) dan hukumnya haram..

Jika wanita sudah merasa sedang dengan pria yang
datang tadi, karena dien dan aqidahnya yang kuat, maka
sudah cukup. Adapun apabila pr.ia yang datang kurang
berkenan di hati wanita, maka hendaknya orang tua
membed tahu segera kepada pria tersebut bahwa puteri-
nya tidak mau, dah boleh melanjutkan dengan pria yang
kedua.

WallohuA'larn. *
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Wanita Dinar,hot Oleh Dua Pria

Suami Cacat Permanen
Pertanyaan:

, Assalamu'alaikum. Ustadz, bagaimana status hukum
seorang suami yang mengalami cacat permanen dan tidak
bisa menafkahi isterinya, bagaimana sebaiknya sikap is,
teri? " 

1H"*b" Alloh, ogrzg4gxxxx)

Jawaban:
Isteri punya dua pilihan:

1. Jika isteri mampu bersabar hidup dengan suami, mera-
sa kasihan kepada suami dan cinta yang masih berke-
san di hatinya, masih terpenuhi kebutuhan hidup
setiap harinya, walaupun dengan sesederhana mung-
kin, bisa mendidik anak dengan baik, menurut kemam-
puan yang ada, tidak khawatir terjerumus kepada
perbuatan zina, bersabar menghadapi lisan orang yang
memfitnah (menggunjin g,'refi; maka isteri bersabar
menemani suami yang lumpuh atau cacat permanen,
termasuk kebaikan isteri kepada suami.
Dari Abu iluroiroh .,& nosututtoh S bersabda:

-u, ,u cfu *3 U?S Vi v "g V

Pertanyaan:
Assalam.u'alaikurn, Bolehkah ta'aruf dengan dua calon

pada waktu yang bgrsamaan? tanpa memutuskan untuk
menerima atau menolai< calon yang pertam a? Jazahaltohu
khoiron.

(Suluh, PO, 08523528xxxx)

Jawaban:
Seorang wanita, bila ada dua pria yang mau ta'aruf

(berkenalan) dengannya, menurut pendapat kami, se-
baiknya satu persatu saja,'agar tidak terjadi hal yang
mengganjal C.:Jr-ati mereka berdua. Tentunyatengan cara,



Orang Tua Tidak Setuiu
Karena Calon Menantu':Tf ak Sekufu

U36a no. 1839)
?; Hubungan:orang iua dengan orang tua,
. tieear, tid.ak hirmonis.

Pertanyaan:
Assalantuhlai,hun'r. Apabila ada akhwat ta'aruf dengan'

ikhwan, kemudian sudah merasa salingcoetk tetapi orang
tua akhwat tidak setuju karena pendidikan ikhwfn tidak
sekufu, demikian juga ekonominya. Tetapi akhwat itu'me-
nyukai ikhwan tersebut karena diennya, akhwat itu ber-

usaha melobi orang tuanya agar merestuinya tetapi belurn
diberi restu. Akhwat itu takut kalau durhaka kepada
orang tuanya dan juga takut menyakiti hati ikhrran terse-

but. Bagaimana sebai"knya sikap akhwat itu, baik kepada
orang tua ataupun kepada ikhwan tersebut? Apakah tetap
bersabar menunggu sampai diberi izin orang tua atau
mundur dari ikhwan tersebut? Tolong penjelasanlrya.
sYukron' 

(ogr"SS'rixxxx)

Jawaban:
Ukhti (saudari) hendaknya msmperhatikan kaidah

"Jika ada duakebaikan yang tidak mungkin ditempuhke-
duanya, hendaknya memilih yang lebih bermanfaab, seta-
iiknya bila ada dua hal yang membahayakan yang tidak
mungkin dihindari keduanya, mhka hendaknya menghin-

dari bahaya yang paling besar''.
Kami menghimbau ukhti hendaknya bersabar dulu,

walaupun belum berhasil menasehati orang tua, karena
apabila ukhti memberanikan diri menikah tanpa wali,
jelas berbahaya:
1, Pernikahannya iidak sah. Abu Musa .& berkata: Ro-

sulullohffi bersabda: *1n ;

|','JL''6'\
"Tidulalah (sah) nikah tanpa wali." (HR' Tirmidzi: 1020'

Dishohihkan al-Albani. lthat Muhhtaslnr lrwaul Ghalil

3;i Jika di kemudiatr hari ad*'perceraian, maka
lebih parah kondisinya,

4 Tekanan jiwa yanglerkepanjangan.

Jangan putus asa rnenasehati srang tua
yang lemlut, traik langsung ateu lewat orang
kali dia bisa menerimanye' Bacakan b.adits
diriwayatkan oleh Tirmidzi:

RA T

$y'i,ffi l;ilS *-: ar*; u 13;6 
('y

.it:r3 ,ei$+ *"t, #,ju*
"Jika d.atang kepadurn'u orang yang kamu sen*ngi a,ga'm.q'

d,s,n akhlqqnya maka' nikahhan fuuterimu) d,engannya, ji"
ka tida,k maho' ukan terjadi fi:tnah d,i permwkaan bumi dq,n

terjadi keru,sq.kun."'

Untuk menghadapi laki-laki yang menginginkan ukhti,
insya Alloh utusannya lebih mudah, katakan kepadanya:
"Kami telah berusaha, akan:tetapi Alloh belum mentaq-
dirkannya." Menlrrut pendapat kami, sebaikny4 lakiJaki
tersebut ditslak duhr, agar.tidak menjadi beban pikiran
da-ri dua pihak, b,i1a ternyata di hemudian hari orang tua
mengiainkan, tidak mengapa menghubungi lakilaki jika
dia masih mengharapkannya.

'Kuatkan keyakinan bahwa hanya Afloh S yang
menentukan taqdir kita.semua, dan jangan lupa disertai
usaha yang hala} dan berdo'a, semoga Alloh memudahkan
segala urusan kita. *
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Oleh: Ust. Muhammad Aunus Shofy

fffi ura[ al-Fatihah
(Bagian 2)

Setetah kf6a pelniari tafsir singkat dari tiga alee $er{i}fi:l,;a ceerat,a3-thtihah,
maka paela edisi trqnli ini kif,a melaniutlean kaiian klta &*xgara naeentrle{alae"i tafcir *ingleat

, keetnpaf, a3at berikargnye. tr)engam boristi'*nat* kepa*ta All*lh d;rxa rxrsl*.lghorn teeben"k*ham-N,ya
kita ldniuSkax*kagftrxw kii6a ftmi."

a

Alloh $# berfirman:

{ J/etiug33.1t.aqb
Hanya hepada Engkau hami beribadah dan hanya hepada
Engkau-lah kami memohon pertolongan.

TAFSIR AYAT
Dalam ayat ini ada yang didahulukan dan ada yang di-

akhirkan:
Alloh $3 mendahuluk anmaf'ul (objek) ruirrr l-tJt31 1,

hal ini mengandung beberapa faedah:
1. Pengkhususan ibadah dan isti'anah (meminta pertolo-

ngan) untuk Alloh semata.
2. Adab betsama Alloh dengan mendahulukan nama-Nya

atas pekerjaan.r
t t- -

( + ) : ibadah adalah sebuah sebutan untuk segala
perbuatan maupun ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh
Alloh, baik yang lahir maupun batin.2

( '-.jl.',P ) : Isti'anah adalah bersandar kepada
Alloh dalam mendatangkan manfaat dan menolak ma-
dhorot, dengan disertai kepercayaan kepada Alloh dalam
tercapainya hal itu.3

FAEDAH AYAT
1. Ikhlas dalam beribadah kepada Alloh semata

Sisi pendalilannya, karena didahulukannya objek atas
pekerjaan berfungsi pembatasan makna. Sehingga mak-
nanya bahwa ibadah itu harus diikhlaskan kepada Alloh
$5 semata.

2. Ikhlas dalam meminta pertolongan (beristi'anah)
kepada Alloh

Ikhlas dalam beristi'anah kepada Alloh semata mem-
punyai dua faedah:
a. Menunjukk;g bahwasanya hamba itu lehah untuk

bersandar terhadap diri sendiri semata dalam beramal
ketaatan.

b. Menunjukkan tidak ada penolong baginya untuk ke-
maslahatan agama dan dunianya kecuali hanya Alloh.
Dan barangsiapa yang ditolong oleh Alloh maka dia
orang yang tertolong, dan barangsiapa yang ditelan-
tarkan maka dia orang yang benar-benar terlantar.a

Isti'anah memiliki dua bentuk;
a. Meminta pertolongan dengan lisan dan ucapan, yaitu

do'a, seperti: "Ya Alloh tolonglah saya."
b. Atau berbentuk keadaan, yaitu engkau merasa bahwa

dirimu membutuhkan kepada Alloh untuk menolong
suatu pekerjaan, jika kita menggantungkan pada diri
kita, niscaya kita akan lemah dan tak mampu.

Alloh ffi berfirman:
*'*dJi a."Hi tiJSi
\ 

\-- 
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Tunj ukilah karni. j alan yang lurus.

TAFSIR AYAT
':( tJiil ) : yang dimaksud dengan "hidayah" di sini

adalah mencakup dua macam hidayah, yaitu hidayah tau-
fiq dan hidayah dalalah wal irsyad. Perbedaan antara
kedua macam hidayah ini sebagai berikut5:

1. Hidayah taufiq hanya di tangan Alloh saja.
Alloh berfirman:

-6'1-7 - ..1.-
,s,q,^i 6.&,*\ ;; 6 )i I eb) h
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1

2

3

4

5

Lihal Madarijus Safkrn, lbnul Qoyyim, 1/141.
M ajmu' Fatawa, lbnu Taimiyyah, 1 0/149
Mad arijus Salikin 1 1139
Lihat Majmu'Rosafi, lbnu Rojab, 3/133.
Lihal at-Taudhihat al-Atsariyyah li Matan Risalah at-Tadmuriyyah,
Fakhruddin, hlm. 18.



Sesungguhnya hqmu tid'ak ahqn dapat rnemberi petunjuk

hepad,a ord,ng yang hamu husihi, tetapi Alloh memberi
petunjuk hepada orong yang dilzehendahi-Nya....(QS. al-
Qoshosh [28]:56)

Adapun hidayah dalalah, maka ini tidak khusus bagi
Alloh, karena hamba juga mampu untuknya. Alloh berfir-
man:

4@.*ad, y're u)G}#iib y

.... Dan ses,ungguhnya komu benar-benar memberi petun'
juk kepada jalan yang lurus. (QS. asy-Syuro la2l 52)

2. Hidayah taufiq khusus bagi orang mu'min
A.lloh berfirman:

Barangsiapa yang Alloh menghendaki akqn memberikan

hepadanya petunjuh, niscaya Dia melapangkan dadanya
untuk (memeluh agama) Islam.... (QS. al-An'am [6]: 125)

Adapun hidayah dalalah, ia mencakup umum'untuk
semua manusia dan jin, baik muslim maupun kafir' Alloh
berfirman:

;;i 1 p"" "&'+ :' r:; (i t y
- - t, 1

affi\.... ,'c$l
Dan adapun lzaum Tsomud, mahq merehq telah Kami beri
petunjuh tetapi merehq lebih menyuhai buta (Izesesatan)

daripada petunjuh.... (QS. Fushshilat [4ll: l7).

(L'Hi ) : ada dua bacaan; dengan shoa 1L'PI S

dan dengan sin ( Srti ), berarti jalan.

Penyandaran kata ini kadang kala kepada AIIoh dan

kadang kala kepada hamba, keduanya bermakna berbeda.

1. Disandarkan kepada Alloh, sebab dialah yang membu-

atnya, sebagaimana dalam firman Alloh:

Dan sesungguhnya inilah jalanhu yang lurus'... (QS.

al-An'am [6]:153)
2. Dan disandarkan kepada hamba, sebagaimana dalam

surat al-Fatihah, karena merekalah yang menempuh-

nya.

FAEDAH AYAT:
1. Hamba sangat'membutuhkan untuk meminta do'a

ini, serta perlindungan pada Alloh
Kita semua membutuhkan kepada hidayah yang sem-

purna, hidayah untuk mendapatkan semua kebaikan, dan

keselamatan dari semua kejelekan.
Dari sini kita menjawab sebuah pertanlaan; bagai-

mana kita meminta hidayah ke jalan yang,lurus, padahal

Alloh telah memberi hidayah kita kepada Islam?l
Ketahuilah, bahwasanya apa yang diperintahkan Alloh

dalam al-Qur'an ada dua hal:
a. Kadang kala ditujukan kepada siapa yang belum

masuk di dalam hidayah, maka ini perintah supaya
masuk ke dalamnya, seperti firman Alluh:

Hai orang-orang ycing telah diberi ul-Kitab, berimanlah
kamu hepadd apa yarug telah Kami turunhan (al-

Qur'an).... (QS; an-Nis a' I4l 47)
b. Kadang. kala ditujukan kepada siapa yang sudah

masuk, maka ini perintah untuk membenarkan apa

yang didapatkan, dan mencari kesempurnaan, seperti
firman Alloh:

Wahqi orang-orang yang beriman, berimanlah... (QS.

an-Nisa'[4]: 136
Berkata Syaikh as-Sa'di '&fu :"Pahamilah kaidah agung

yang bermanfaat ini, yang bisa membuka bagimu pintu-
pintu ilmu yang banyak sekali; dan ini sangatlah mudah

dan jelas bagi siapa yang cerdas."6

2. Penetapan adanya nabi
Karena tidak mungkin ada petunjuk tanpa adanya utu-

san, tidak ada jalan untuk suatu penjelasan dan petunjuk
kecuali dari seorang utusan, dan apabila telah mendap-

atkan penjelasan dan pemberitahuan, maka hal itu meng-

hasilkan hidayah taufiq.

3. Bahwasanya jalan ada dua macam
a. Jalan yang lurus, yaitu jalan yang sesuai dengan kebe-

naran, sebagaimana firman Alloh:

Dan bahwa, (yang Kami perintahhan ini) adalah jalan-
Ku yang lurus, mqha ihutilah 1o.... (QS. al-An'am [6]:
153)

b. Jalan yang bengkok, yaitu jalan yang menyelisihi jalan
yang lurus.

Alloh CIil berfrrman:

- '1. '. ".'ii .:- . "i'^ : ' '?l' .."i '
4 -?t;)^Jt F "*.aij t ;*{t -ti4 }

q,f6i j'
Yaitu jalan orang-orang yang telah En'ghau anugerahkan
nihmat kepada merehq,; buhan jalan merehQ' yang dimur-
hai dan buhan pula jala'n mereha' yang tersesa't.

*y,
, lr 
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''n tt;ii'ry

6 Qowa'idul Hisan 119-120, Qowa'id Tafsir, Kholid as-Sabt, 2/500-501'



TAFSIR AYAT:
Ayat ini merupakan penjelasan terhadap kesamaran

dalam ayat sebelumnya, yaitu 'Jalan yang lurus".

$^*li ) : Setiap keutamaan dan kebaikan dari Alloh
untuk hamba.Nya.

. '1- . --.{
('f*"Js..k-ll ) : Ini adalah sebuah penjelasan bah-

wasanya kenikmatan yang mutlak hanya dari Alloh saja,
Dialah satu-satunya pemberi nikmat.

Alloh ffi menjelaskan hamba-hamba-Nya yang diberi
nikmat dalam firman-Nya:

ni ;;i A.'e qnrls,sili: 
^i 

& vs y
" " -,'slHit,I'"fii t'eryit 4)i G #

zj

/ --- t- .. at ' t,i - J' .
t'+-: t-q9:e-ilJt ,f S

Dan barangsiapa yang menaati Altoh dan Rosul(-Nya),
rnereh,q. itu qhan bersama-sama dengan orang-orang ydng
dianugerahi nilzmat oteh Alloh, yiitu: nabi-nabi-, pari
shiddiqin, orang-ora,ng yang mati syahid, dnn orang-orang
sholih. Dqn mereh,a itulah teman yang sebaik-baihnya.
(QS. an-Nisa'[4]: 69)

t - --,
1-p3''a;,-)l ; : Mereka adalah orang yang berilmu

tetapi tidak mengamalkan ilmu mereka, dan ini sifat
orang-orang Yahudi.

''-l z

( d:Ai ) : Mereka orang yang beramal tanpa ilmu,
dan ini sifat orang-oiang Nashoro.?

Sebagian manusia menyangka bahwasanya sifat ini
khusus bagi orang Yahudi dan Nasrani, tetapi yang benar
ayat ini tetap pada keumumannya. Bahwa dua sifat terse-'but juga bagi siapa saja yang mengikuti jalan orang
Yahudi dan orang Nashoro/Nasrani.

FAEDAH AYAT:
1. Ada suatu perincian sesudah yang global

Di antara faedahnya:
a. Apabila disebut secara global terlebih dahulu, maka

pikiran seseorang menunggu dan menanti perincian,
lalu setelah datang perincian, seketika itu juga akan
datang dan merasuk kepada jiwa yang siap untuk
menerimanya.

b. Penjelasan bahwa orang yang diberi anugerah nikmat
tersebut mereka berada di atas jalan yang lurus.8

2. Menyandarkan nikmat kepada Alloh semata
Nikmat Alloh ada dua macam:

a. IJmum, yaitu nikmat untuk orang mu'min dan selain
mu'min, berupa nikmat penjagaan anggota badan,
seperti makanan dan tempat tinggal. Hal ini mencakup
orang kafir dan mu'min.

b. Khusus, yaitu nikmat berupa agama, keiminan; keil-

muan, amal sholih. Hal ini terbagi dua mTcam:
1)Untuk semua orang mu'min.
2) Untuk para nabi dan rosul.e

3. Terbaginya manusia menjadi tiga golongan
Dalam ayat ini, manusia terbagi menjadi tiga golongan:

a: Golongan yang diberi nikmat oleh Alloh; merekalah
para nabi, orang-orangjujur, dan syahid.

b. Golongan yang dimurkai oleh Alloh; merekalah yang
mengetahui kebaikan dan meninggalkannya, seperti
Yahudi dan semisalnya.

'c. Golongan yang tersesat; mereka yang beramal tanpa
ilmu, bahkan mengikuti hawa nafsu, seperti orang-
drang Nashoro dan semisalnya.

Berkata Syaikhul Islaml0: "Tidak sedikit dari ulama
salaf berkata: Waspadailah fitnah orang alim yang keji
serta ahli ibadah yang bodoh, karena fitnah keduanya fit:
nah pada setiap yang gila. Barangsiapa yang mengetahui
kebenaran dan tidak mengamalkannya serupa dengan
yang difirmankan Alloh dalam al Qur'an yang artinya:
Mengapa harnu suruh orang lain'(mengerjahan) kebehti-
an, sedang hamu melupakan diri (hewajiban) mu send.iri.,
padahal karnu membaca al,Kitqb (Taurat)? Maka ti-
dq,hhah kamu berpiklr? (QS. al-Baqoroh IZlz aa)

Dan barangsiapa yang beribadah tanpa ilmu, maka dia
serupa dengan orang Nasrani. Alloh Ta'ala berfirman
yang artinya:

Katqhanlah: "Hqi ahli hitab, janganlah kamu berlebih-
lebihan (melampaui batas) dengan cara tid.ak benar d,qlam
agamanxu. Dan janganlah hamu rnengikuti hawa nafsu
orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum hedata-
ngan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebq-
nyakan (rnanusia), dan mereka tersesat dari jalan yang
lurus. (QS. al-Ma'idah I5l:77)

4. Terdapat isyarat untuk mengikuti jejak salaf
sholihll yaitu para pendahulu umat ini yang sholih
dalam kebajikan dan ketaqwaannya.

5. Mendahulukan penyebutan yang lebih jelek lalu
yang jelek dan seterusnya.

Dalam ayat ini Alloh Ta'ala mendahulukan yang
dimurkai atas yang tersesat, karena mereka lebih meny-
impang daripada yang sesat. Hal ini sebab orang yang
menyimpang dari kebenaran dan meninggalkannya akan
merasa berat untuk kembali. berbeda dengan orang yang
menyimpang karena bodoh maka dia akan lebih mudah
untuk kembali setelah mengetahui.

Demikianlah, pembahasan yang dapat kami hadirkan,
semoga bermanfaat. Wallohu A'lam. *
7 ad-Durorus Saniyyah 13/758 Tafsir al-Qur'an al-Karim, Syaikh Muhammad al-Utsaimin, 1/19s Syarh Aqidah Wasithiyyah, Syaikh Muhammad al-Utsaimin, 11152-1Sg
10 Qo'idah Jalilah fiTawassul wal Wasitah,hlm.82
11 al-lklil fi lstinbathTanzil, as-Suyuthi, hlm.300



oleh: ust. Abu Abdirrshmii' i;& lt?ik

''5'? a;6 eitrat k *, ,M +t i;: is ,is &'4t ; ,i'*

a^XG 
^16 *6, ,M +, i;:

etiap insan yang memiliki
iman dalam hatinya akan ber-
harap dan rindu untuk bisa

melaksanakan ibadah haji dan um-
roh, salah satu di antara rukun Islam
yang lima. Haji merupakan sebuah
ibadah yang agung, tiada pahala bagi
orang yang melaksanakan ibadah
haji yang mabrur kecuali surga. Ia
merupakan sebuah ibadah yang
membutuhkan pengorbanan besat,
baik harta, jiwa, waktu, dan tenaga.

Di samping itu, di dalamnya ter-
dapat godaan dan ujian yang besar
dari setan dalam memancing rlYo'
dan sum'ah sefta 'ujub terhadaP
orang yang ingin melaksanakan iba-
dah ini untuk melaksanakannya bu-
kan semata karena Alloh +,$6; namun
ada niat yang lain, berupa kebangga-

an, prestise, titel haji yang akan di-
sematkan di depan namanya, dan ke-

hormatan yang akan ia dapatkan
sepulang dari ibadah haji di tanah
suci, di bulan-bulan haram.

Namun tidak semua orang mampu
melaksanakan ibadah ini, karena
biaya yang tidak sedikit dan waktu
yang panjang serta berbagai per-

syaratan dan penghalang, terutama
bagi mereka yangjauh dari tanah ha-

ram. Tetapi Alloh Maha Rohman dan
Maha Rohim, pahala ibadah haji
yang sedemikian agungnya bisa dida-
patkan bagi mereka yang tidak
mampu pergi ke tanah suci, bahkan
dengan ritual ibadah yang sebenar-
nya sangat ringan bagi yang sabar
dan ikhlas.

Terdapat beberapa hadits yang

mener,angkan hal ini di antaranya
adalah hadits Anas bin Malik.*l di
atas dan hadits Abu Umamah

"'1.L., 
(yune akan kami sebutkan di ba-

wah, insya Alloh).
Dalam hadits Anas bin Malik ..0l,

disebutkan sebuah amalan yang ri-
ngan dan mudah dilakukan bagi
vang diberi taufiq oleh Alloh ffi , da-

lam hadits ini terdapat beberapa
faedah di antaranya:
I Keutamaan sholat Shubuh berja-

ma'ah, termasuk sholat yang pa-

ling berat dan malas dilakukan
oleh orang-orang munafik, apalagi
berjama'ah.

I Keutamaan waktu antara terbit
fajar hingga terbit matahari seba-

gai waktu dzikir, dan bahwa hal
ini lebih utama daripada membaca

Berpahala Haii dan Umroh

itt i$ .nt:r*'r F ;:C )i UG #s : k'"i fit U tt tt F X

Dari Anas bin Malik "9,& ia berkata: Rosutulloh M bersabda: "Barangsiapa yang sholat Shubuh

dengan berjama'ah kemudian duduk berdzikir kepada Alloh hingga terbit matahafi lalu sholat dua

roka'at, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haii dan umroh."
Anas berkata: Rosululloh ffi bersabda: "sempurna, sempurna, semputna."

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Sunan-nya2/481, no.586 dan dihasankan oleh al-Albani

dalam Shohih at-Targhib wat Tarhib 1/7lt no. 464, ash-Shohilrai hadits no. 3403,
Misykatul Mashobih 1. /212 no. 97 1'.



al-Qur'an pada waktu tersebut.
0 Keutamaan duduk di masjid un-

tuk berdzikir, dan hal ini tidak
menafikan selain duduk; seperti
berdiri untuk melakukan thowaf
jika ia berada di Masjidil Haram
atau menuntut ilmu, mengajar-
kannya, dan kegiatan yang terma-
suk berdzikir kepada Alloh $H di
masjid. Sebagaimana hal ini terda-
pat keutamaan tersendiri dalam
hadits Abu Umamah "$, yang
akan datang.

I Keutamaan sholat sunnah setelah
terbit matahari dan dinamakan
oleh sebagian ulama dengan sho"
Iat ol-Isyroq dan ini adalah awal
waktu sholat Dhuha, ath-Thibi

. berkata: "Sholat sunnah setelah
matahari terbit sepenggalah hing-
ga keluar dari waktu yang dibenci
(untuk melakukan sholat)."

0 Sebagaimana dalam hadits yang
lain:

;G'u jG,GJtLt":
tet - ti2,-- -oe.2,-
A:4-> il ru i-s e6

..': -, t .
.\\{)a-9J

Dari Abu Umamah dan'Utbah bin
'Abd "& bahwa Rosululloh M Otr-
sabdq: "Barangsiapa yqng sholat
Shubuh dalam suatu masjid ber-
jama'ah lalu tinggal hingga ia sholat
sunnah dengan sholat Dhuha mahu
ia mendapatkan seperti paholanyo
orang yang naih haji dan umroh de-
ngan pahala haji dan umrohnya yang
sempurna.'1

Dalam satu riwayat lain dari ha-
dits Abu Umamah,-S_, dengan lafazh:

-.oe--6 _ ,i -i:2,'2-FsF f\*',
"Barangsiapo, yang iholat Shubuh
berjama'ah .lalu dudulz berdzihir ke-
pada Alloh ffi hingga terbit mqta-
hari lalu berdiri dan ruhuk dengan
d,uu roha'q,t, maka ia kembali memba-
wa pahala haji dan unxreh.'2

Hadits yang kedua:

M d,r;*,e;vi ui;
i;{ r+:-Jt jyi 3nt:js
;i rG J*- 11 r'*'rta:'i ny

.di=cu Lv;G
Dari Abu.(Jmamqh ^+!9 d.ari Nabi
ffi, beliau bersabda: "Barangsiapa
yang berangkat pada pagi hari me-
nuju masjid, ia tidah menginginh,an
Izecuali untuh mempelajari suatu he-
baihan atau mengajarkannya maka
ia mendapatkan pahala seperti paha-
la orang yang naik haji d.engan pa-
hala haji yang sempurrua.'B

Dalam satu riwayat:

jr i j:r .r-.-:,Jr ,ir t:; '.s
7 -r.- ,t ut aJ

;i{ iS)k"rirV'ria
ir -,-o..-.,ti,y,: /ot

OLa),fJ l:*'tt f" t*
r;-'&,tL+r-v ,+=jr
.aj:Lr,f L6;itu;M"r"l

"Barangsiapa yang berangkat di pagi
hari menuju masjid, ia tidah meng-
inginhan hecuali untuk mempelajari
suatu kebaikan atau mengajarhan-
nya rnaha baginya pahala orang yang
melahsanahan umroh d.engan sem-

purnu umrohnya dan barangsiapa
yang berangkat d,i sore hari menuju
masjid, iq tidqk menginginkan ke-
cuq,li untuk mempelajari suqtu ke-
boikan atau mengajarhannya maka
ia rhendapatkan pahala orang yang
naik haji dengan haji yang seftipur-
na.'4

Hadits ini menunjukkan kerrta-

.maan berjalan menuju masjid baik di
pagi hari atau di sore hari apalagi da-
lim rangka untuk belajar dan meng-
ajarkan kebaikan berupa ilmu yang
bermanfaat atau amal sholih, nase-
.hat, ta'lim, dan yang lainnya dengan
niat yang ikhlas karena Alloh ffi,
dan Alloh ffi menjanjikan kepada-
nya untuk memberikan pahala haji
yang sempurna, dan Alloh ffi juga
menyiapkan baginya tempat tinggal
di surga sebagaimana dalam hadits
yang lain:

.(ili 
"1

l-t t

Dqri Abu Huroiroh &, dari Nabi
ffi , betiau bersabd,a,: "Barangsiapa
pergi pada pagi hari menuju masjid
d,an pada sore hari mahq Alloh me-
ny iap kan b aginy a te nxp at tinggalny a
di surga setiap ia pergi di pagi atau
di sore huri,'5

Hadits-hadits di atas memberikan
dorongan kepada kita untuk menghi-
dupkan kembali sunnah yang sudah"
jarang dilakukan oleh kaum mus-
limin sekarang ini padahal Rosulul-
loh ffi biasa melakukannya semasa
hidup beliau6 dan pahala yang sede-
mikian agungnya, sudah selayaknya
untuk tidak disia-siakan kesempatan
yang sangat berharga ini.

Waltohul Muwafftq.,N

1 Diriwayatkan oleh Thobroni dalam ahKabir dan asy-syaikh al-Albani berkata dalam Shohih at-Targhib watTarhib (11112 no.469): ,,Hasan 
li ghoirihiJ'2 DiriwayatkanolehThobroni danasy-syaikhal-Albini 

-berkatadalam 
Shohihat-TarghibwatTarhi;0lfi2no.462):"Hasanshohih.,,3 Diriwayatkan oleh Thobroni dalam al-Kabir.dan asy-syaikh al-Albani berkata dalari Shohih at-Targnib watTaii6 (l2o no.g6): ,,Hasan 

shohih."4 Diriwayatkan oleh Thobroni 8/94 no. 7475 dan al-Hakih 1/169 no. 311.5 Diriwayatkan oleh Bukhori (1/235 no. 631) dan Mustim (2/132 no. 1556).6 Dalam Shohih Muslim kitab al-Masajid bab fadhlil iulus mi mushollahu ba'dash shubhi wa fadhlil masajid, dan yang lainnya.



ahabat -At, adalah orang:orang yang melihat Ro-

sululloh ffi , beriman kepada beliau, dan *afat di
atas iman. Dan mereka berasal dari kalangan Mu-

hajirin dan Anshor. Muhajirin yang jujur dan Anshor yang

berbahagia. Alloh menyebut dan memuji mereka dalam
dua ayat berurutan dalam surat al-Hasyr:

e*> v lrfi A. -;r"8'1-di 
'-r;i- Y

'i'i or)2;:, 6' * r, ;ri G tb'o 4 4;iiS

Oleh: Ust. Armen Halim Naro

Madinq.h dan telah beriman (Anshor) sebelum (hedatang-

an) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) rttencintai orang
yang berhijrah hepada merekq' (Muhajirin). Dan mereha

(Anshor) tiada menaruh heinginan' dalam hati mereha ter-

hadap a,pa-apa yang d'iberikan hepada mereka (Muha'
jirin); dqn mereha mengutamahan (orang-orang Muha-
jirin) atas d,iri mereha sendiri, sehalipun mereha dalqm ke-

suscrhqn. Dun siapa yang dipelihara dari kekihiran diri'
nya, mereha itulah orang-orang yang beruntarus. (QS.

al-Hasyr [59]:8-9)
Mencintai mereka berarti mencintai Rosululloh ffi dan

mengagungkan mereka berarti mengagungkan Rosululloh

M,karcna Rosul ffi mencintai'mereka dan selalu me-

nyebut mereka dengan baik. Tidak pernah Rosululloh ffi
merasa gembira dengan umatnya seperti bahagianya Ro-

sululloh ffi melihat mereka. Hingga beliau mengatakan:

"fai Li "; ,i,f *qrE e,Qi ;,:: i
.*'{ s V+i'u t:J 6 q; *i i', J1r,

"Janganlah halian mencela para sahabathu, d,emi Dzat
yang dirihu di tangan-Nya, sehiranya salah seorang haliq,n

menginfakkan enlas sebesar gunung Uhud, niscaya kalian
tidah ahan mengalahhan satu mud yang mereha infahhan
dan tidah pula setengahnyo.'1(HR. Muslim)

Di antara yang selalu ditalqinkan kepada kita oleh ulama-ulama Ahlus sunnah
di halaqoh kaiian atau dalam banyak pertemuan adalah

mencintai sahabat-sahabat Rosululloh ffi dengan sepenuh hati kita.

siy ua.1 . . s@tj,,$ii4;l-'ti:st t

Ss ,-Ft;t^ ;; i'*# ,r ,+,".ii'i tt'ti

A, Jr*i:r1jri-q+; e2rlv 4i:"q
't'& 3;,rt'z;*:- "rcts tr "&i

{@5'iAii}aa'is
Bagi orang fahir yang berhijrah yang diusir dari lzampung

ha,laman dan duri harta benda mereha (karena) mencari

haruniq dari Alloh d'an keridhoun-Nya d'an mereha meno-

tong Alloh dan Rosul-Nyq.. Mereha itulah Prqng-orang
yang jujur. Dan orang-orang yang telah menempiati kotu

6/ ,L

el-lllaumddah 1 tr
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Merekalah satu kurnpulan umatlterbaik y4ng pernah
ada di,permukaan humi, yang menemani dan,,rnenja!1i-
pombela fuIushthoJu'..I\4snusia terpilih", nosuldoh &, -

Agar menjadi teladan pada setiap ruang dan zaman, men-
jadi panutan pada setiap tempat dan masa.

Alloh berfrrman:

Kulian {y aitu, par a sahubat},. cldg1hh wnat,'y gmg, W,i b aih
yang dilahirkan untuh manusiq.... (QS. Ali Imron [B]:
110)

Dari Abdulloh bin Mas'ud ",S, berkata:

"Sesungguhnya AIIah melihq.t hati pura hs.mba, Dia de.
pati hati Muhsmmad. M sebaih-baik hati hambri. L,ulu
Diu pitih b eliaw,untuk d.iri- Ny a. d.s,r, friq,, utas untuh: ri.
salah-Nya. Kemud.ian Dia, metihat hati pqys hamba sete-
lah hati Muhammqd, Dia temukan hati para sahabat-Nya
sebctik -boih hati m,an usia, lala frie. jediks,k: sstlsg6! petn-'
bela nabi-Nya" berperang d,i atas o,gama-,Nys,."L

Meteka menaklukkan'hati dengan iman dan membuka
negeri dengan pedang dan keberanian. Sejarah tidak per"
nah mencatat kejadian seperti sejarah mereka dan tidak-
lah menyaksikan keluartriasaan seperti'kehidupan mere-
ka. Barangsiapa yang merasa ragu, maka hendaklah ia
menelaah kembali tentang sejarah mereka di dalam ha,
dits-hadits yang shohih dan meneliti atsar-atsaf yang'di:
tulis oleh para ulama. ?entu ia akan melihat hal.halyang
menakjubkan dari apa yang Alloh'anugerahkan kepada
mereka dari iman, hikmah, dan ketreranian,

Para ulama telah sepakat bahwa mereka adalah umat
yang terbaik setelah para nabi, dan yang terbaih dari me-
reka adalah Abu Bakar, kemudian Umar,,kemudian Uts.
man, kemudian AIi -#-, .

Berkata trbnu Ahi Hatim inid ; 'Adapun par*,sahabat
Rosululloh ffi , merekalah orang yang menyalsikanlang-
sung wahyu dantaneil(turannya wahlnu), mengetahui taf,
sir dan takwil, merekalah yang telah dipilih untuk mene"
mani nabinya, menegakkan agama dan, menempahkan
haknya, beliau pun rela dengan mereka sebagai s*habat,
sgmua rnereka menjadi pahlawan dan panutan,, Lalu
mereka pahami yang datang dari Alloh, semua yang Dia
sunnahkan dan syari'atkan, Dia hukum,dan,Dia, pu.
tuskan, yang Di4 perintahkan dan ,yang Dia larang.
Mereka coba pahami dan dalami eehtrgg4 mereka merr"
jadi orang;.ang faqih dalaru agama, Dan rnelela tahu pe=

rintah Alloh dan larangan.Nya serta me.4ge'iti tentang

, maksrrd tujiian Allshldengan menyaksikan Rosululloh ff
,,,,dalanr mensfsirkan kitab dan mengambil ilmu dan men-
,,..depet,,i$tin&s#r. &esimputran) dari beliau. Maka Alloh
, ft.errluliakan rnereka dengan segala nikmat yang Dia lim-
, . pbhkbrl dan, mengagung.kan mereka den gan meletakkanr ee,bagai-umat panutan.'Maka Dia jauhkan mereka dari
,.,keraguan dan''dusta, kesalahan, dan sikap plin-p1an. Dia
,,s*but, meretg rseba:gai umat penen gah, Alloh berfirman:
,'.';8egit*Iok,K*m.i.jad,ikan engkaw umat yang menengah

agar menjadi saksi atas munwsio. (QS. al-Baqoroh [l]:
14S); Nabi ffi menafsirkan frrman tersebut dengan pe-

1,,&e+gah;, Iflaka.dlereka adalah penengah umat dan para
.,pe.riri*pin,hldayah din penukil kitab dan sunnah. Alloh

,',, memerint$kan kita'b erpegan g dengan p etunjuk mereka
darr.berjalan menapaki manhaj dan jalan mereka serta
.menjadilan m'greka sebagai panutan."z

,,'.,1 Mari:kitb menelusuri kelebihan kelcmpok ini, sehingga
kita dapat mencintai,mereka, dan "Bukankah seseorang
itu dikumpqlkap tiersama orang,orang yang dicintai', se-
moga kita dikumpulkan dengan mereka pada hari y4ng
tidak bermanfaat harta dan anak keturunan.

Di autara kelebihan dan keistirnewaan kelompok ini:
t Mereka adalah orang:orang yang telah disucikan
l- olehAlloh. Hai itu Alloh sebutkan da.lam Taurat dan
Injil. Alloh ffi berfirman:

tffii ,& {3,i,i'^; U";{s";oi Jr:j::}.*
8'i G 3* a& fi:.: c*: fr';"t;, ;*:
4,;r" ;ji$i ;i o n;j c?17 * i,

{ @ rl+fi.t irs'!:fti A"&
'Muhamm.ad itw ad,atah utusan Alloh dan umng-arang
yung bersam.a derugan dia adalqh kera,s terhad,oj orong-
a4ang kafir, tetapi berkasih sayang sesam& mereka. kamu
lihq.t merehs, rukwl+ d,sn sujud. mencari karunia Attoh d,an
keridhoan-Nya, tand.a-tand;u mereka nampak pada maha
mereka d,ari bekas sujud, Demikianlah sifat-sifat mereka
d.s,lum TaurAi d,an sifat-sifat merehq dalam Injil.... (QS.
al-Fath'[48]: 29]-

Keras terhadap orang kafir. Tidak tahukah anda bah-
wa dhlam perang Yarmuk Kholid bin Walid memtrunuh
5000 orang kafir dengan kedua tangannya, dan tidak ada
pedairg sarlggup bertahan di tangannya kecuali lempeng-
an besi Yaman!!

Atau anda pernah memtraca apa yang dilakukan oleh
tiga delegasi kaurn muslimin pada perang Qodisilyahll
Keajaiban tiada tara!!

Berkasih sayang sesama mereka. Pernahkah anda

M +{i <S a6;tat 7&:9,,9&-:54
$ **a';{;::i rril}ifu$ r ,'v#,#
. 11 ,..: a.t ?._..- -o. f:
?-)i +:J r;,;t *$34:Ut ?,$ j:b

tpl *E ';* ,ytt-bie < .,-<tp .c1253

H R,.Ahmad : 36O0 diriwayatkan secara rnauquf sampai Abd u I loh b in
Mas'ud dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam Syarh Aqrdah
Thohawiyyah hlm. 530.
Lihx, kitab /erhu wat'/?-'dil 1t7,
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e Mereka berada pada puncak ilmu dan amal. Ilmu
QJ yang menerangi jalan kebenaran kepada mereka atas
shiroth al-mustaqim. Sehingga mereka semua lavak men-
jadi pembawa obor hidayah. Dengan ilmu merekb sampai
pada derajat yakin dan {engan kesabaran sampai pada
tingkat amal yang tertinggi. Berkata Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyyah 'tM :"Hanya dengan kesabaran dan keyakinan
diperoleh kepemimpinan dalam agama." Dengan mengam-
bil hikmah dari ayat Alloh ffi :

L
.. l-.,ri,.-( / t--(<I-.'lr,p t-") V4t; 3:":;4-,'& rl;.', y

melihat pertalian saudara yang lebih hebat dari pertalian
antara Muhajirin dan Anshgr, sehingga salah seorang
mereka berkehendak untuk berbagi dua dengan sau-
daranya dalam harta, rumah, bahkan isteri!l

Sedangkan rukuk dan sujud mereka, merekalah ahli-
nya. Ini Abu Bakar setia! kali membaca al-Qur'an sblalu
menangis, ini Umar pipinya yang berbekas hitam karena
sering dialiri air mata, ini Utsman terbunuh dalam ke-
adaan berpuasa sedangkan mushhaf dalam pelukannya,
ini Ali bin Abi Tholib yang terbunuh ketika ia memba-
ngunkan masyarakatnya untuk sholat Shubuh.

Mereka as- Sabiqu al-Awwalun, orang-orang yang.selalu
terdahulu dalam segala kebaikan dan terdepan dalam
mengemban amanah kebenaran.

Siapa pula yang dapat mengalahkan cara jalanmu yang
gemulai
Berjalan dengan sqntai tetapi lebih dahulu sampai

f, Keserasian amal ibadah mereka yang lahir maupun
# batin. Serasi dalam keagungan dan serasi dalam
kualitas. Mereka mengamalkan Islam secara sempurna,
sehingga membuat amalan lahiriah mereka menjadi luar
biasa, apalagi amalan batin, lebih luar biasa!! Anggota
tubuh mereka dihiasi dengan keindahan sunnah dan hati
dipenuhi dengan rasa takut kepada Alloh.

Dari Qotadah, dia berkata: "Ibnu IJmar "&;' pernah di-
tanya, apakah para sahabat Nabi ffi tefiawa?! Beliau
menjawab: 'Pernah, akan tetapi iman mereka lebih besar
dari gunung."'

Memang, mereka tertawa sebagaimana tertawanya
orang dan bergurau seperti berguraunya orang kebanyak-
an, tetapi ketika datang panggilan pengorba.nan, mereka
berangkat!! Ketika datang perintah Alloh mereka siap dan
sigap, ketika datang larangan Alloh mereka berdiri dan
berhenti.

Pada zaman kita sekarang, kadang-kadang kita temu-
kan seseorang yang memiliki ibadah yang bagus, tetapi ha-
tinya kosong dari iman dan qolbunya sunyi dari ketaatan.
Maka, mulailah perhatikan amal-amal hati, wahai Kaum!!

Dan Kami jadikan di antara mereha itu pemimpin-
pemimpin yang memberi petunjuh dengan perintah Kami
hetika mereha sabar. Dan adalah mereha meyahini ayat'
ayat Kami. (QS. as-Sajd ah l32l: 24)' Keyakinan yang menjadikan mereka kokoh dalam se-

mua keadaan, bagaikan batu karang yang tidak bergeming
oleh hantaman ombak atau cumbuan angin.

A Mereka manusia yang paling paham tentang maksud
* dan tujuan syari'at, dengan kelurusan fithroh, ke-
jernihan lingkungan, dan kecerdasan pikiran. Sehingga de-

ngan sesama mereka jauh dari pertikaian dan perteng-
karan.

Lihatlah keseragaman pemahaman mereka dalam
menghadapi fitnah seperti terbunuhnya Utsman 4* . fi-
hatlah pula sikap satu mereka dalam menyikapi bid'ah
Khowarij atau Qodariyyah. Bukan hanya sampai di situ,
lihatlah pula kesepakatan mereka dalam menolak satu
bid'ah atau maksiat. Hal itu semua tidak lain dikarenakan
dalamnya pengetahuan rnereka terhadap agama ini.

Adapun zaman kita sekarang, maka timbangan telah
bertukar dan takaran telah berubah, bahkan sesama pen-
cinta al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal itu dikarenakan jauh-
nya mereka dari maksud dan tujuari syari'at. Tidaklah
datang satu fitnah kecuali .mereka berpecah-belah dan
tidaklah datang sebuah permasalahan kecuali bilangan
pendapat sebanyak jumlah mereka.

f Di antara keistimewaan mereka adalah cara beraga-
U ma yang tidak dipaksa dan diberat-beratkan. Agama
bagi mereka untuk.kebahagiaan hidup bukan menyu-
sahkan hidup. Maka mereka tidak berlebihan ddlam cara
berpakaian, makan, minum, gaya hidup, dan juga dalam
amal danilmu. Tidaklah mereka membahas permasalahan
yang tidak penting bagi kehidupan dunia dan akhirat
mereka. Tidak mereka bertanya kecuali yang benar-benar
menyangkut kehidupan mereka sehari-hari. Karena bagi
mereka ilmu untuk diamalkan bukan untuk menjadi hi-
asan akal dan pikiran.

Itulah sebagian keistimewaan salafush sholih dafi
kalangan sahabat Rosululloh ffi . Dengan kita mengenal
mereka, semoga kita dapat mencintai mereka. Dan semoga
kecintaan tersebut bermanfaat bagi kita di hari pertemuan
kita dengan Afloh. Amin. N.

ririrlJ ; B-, r:;
9

)'int O;'rt+r', d
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Pada edisi yang lalu telah kita bahas pembatal-pembatal wudhu. Maka t
melengkapi pembahasan tersebut, akan kita sampaikan hal-hal yanfi dianggap sebagian
umat Islam membatalkan wudhu, tetapi sebenainya.bukan merupakan pembatal wudhu.

emang dalam hal ini terjadi perselisihan di
kalangan ulama, tetapi berdasarkari penda-
pat yang rr{ih (lebih kuat) hal ini tidali ter-

masuk membatalkan wudhu.

LAKI.IAKI MENYENTUH WANITA TANPA PEMBATAS
Ulama berselisih pendapat tentang laki-laki menyen-

tuh wanita membatalkan wudhu atau tidak. Ada tiga pen-
dapat:
1. Laki-laki menyentuh wanita membatalkan wudlu se-

cara mutlak, dengan syahwat ataupun tidak. Ini penda-
pat Imam Syafi'i dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Di
antara sahabat yang berpendapat seperti ini adalah Ab-
dulloh bin Mas'ud ,4*.' danAbdulloh bin Umar *#-, .

2. Laki-laki menyentuh wanita tidak membatalkan
wudhu secara mutlak. Ini pendapat Abu Hanifah dan
dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Di antara
sahabat yang berpendapat seperti ini adalah Abdulloh
bin Abbas '"# ..

3. Laki-laki menyentuh wanita membatalkan wudhu apa-
bila dengan syahwat. Ini pendapat Imam Malik dan
pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad.
Ularna yang mengatakan menyentuh wanita memba-

talkan wudhu berdalil dengan firman Alloh ffi :

(e ..1t::51G1r'4 !;rai .'*":;i *
... atau lzeliqn menyentuh wqnitu, lalu halian tidq,h men- .

jumpai air, maka bertayammumluh.... (QS. al-Maidah
[5]: 6)

Abdulloh bin Mas'ud '*, danAbdulloh bin Umar "#,
menafsirkan kalimat menyentuh di sini sebagai bersen-
tuhan dengan kulit wqla,u tidah sampai d,erajat jima'
(ll}nat Tafsir ath-Thoberi, Surat al-Maidah ayat 6). Maka
berdasarkan penafsiran keduanya, menyentuh wanita
membatalkan wudhu.

Adapun Abdulloh bin Abbas "$, , diamenafsirkan kali-
mat menyentuh di sini dengan jima'(lihat Tafsir ath-Tho-
borl, Surat al-Maidah ayat 6). Sehingga berdasarkan
penafsirannya, Iaki-laki bersentuhan kulit.dengan wanita
tidak membatalkan wudhu. : ,i.t!,:t.-. :.r "::.;ai a. -. .d !

siran Ibnu Abbas "*' , di antaranya ialah Syaikhul Islam
Ibnu Taimiyyah'1,!a dalam Majmu' Fatawa 2ll4l0, dia
berkata: "Yang dimaksud firman Alloh {$ki 4;Cr;:;.j;ly
adalah jima', sebagaimana yang dikatakan Abdulloh bin
Abbas "*, dun yang lainnya dari orang Arab...."

Di antara dalil yang menjelaskan menyentuh wanita
tidak membatalkan wudhu:
1. Dari Aisyah ,".4b , aiq berhata: "Saya pernah hehilangan

Rosutulloh M pada suatu malam dari ternpat tidur
(saya), hemudian sqyq mencarinya, hemudian tangan
soya m.enyentuh perut hedua telapak haki beliau.
(Wahtu itu) beliau berada di masjid (sedang sholut
dulam keadaan sujud,)...." (HR. Muslim: 222)

2. Dq,n d.arinya (Aisyah ,-.*' ), aia berkala: "Saya tid.ur. di
hadapan Rosululloh M dqn kedua kaki saya berada d,i
qrqh kiblat, maka apabilu beliau hendqk sujud, betiau
meraba saya, lalu sdya pun menarih (kakihu) dan apa-
bila beliau berdiri, soyo pun membentangkannya." (HR.
Bukhori: 382)

Diriwayatkan dalam hadits yang didho'ifkan oleh seba-
gian ulama, bahwa Rosululloh ffi biasa mencium is-
terinya, lalu keluar sholat dan tidak berwudhu. (HR. Abu
Dawud: 178. 179)

KELUAR DARAH DARI SELAIN DUA JALAN
(QUBUI DAN DUBUR)

Berdasarkan pendapat yang benar, mengeluarkan da-
rah dari selain dua jalan tidak membatalkan wudhu, baik
keluarnya banyak atau sedikit. Ini merupakan pendapat
Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sedangkan Abu Hanifah
berpendapat bahwa mengeluarkan darah membatalkan
wudhu, demikian pula menurut madzhab Hanbali apabila
keluarnya banyak. Pendapat yang benar adalah pendapat
pertama karena beberapa alasan:
1. Tidak ada satu pun hadits shohih yang mewajibkan

berwudhu akibat keluar darah.
2,'Hukum asal manusia adalah gugur kewajibannya,

maka orang yang sudah berwudhu dengan sah, wudhu-

' 
ny a tida'k batal kecualir*dii, dalil'yang menjelaskan ba -

talnya, baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, maupun ijma'.Banyakdarikalanga""lqrltq'ryig,n.::olof_Tf,.*#f



J.

4.

Kisah terbunuhnya LJmar .Ek. Beliau terbunuh akibat
tikaman tombak yang dilakukan Abu Lu'lu'al-Majusi
ketika beliau sedang sholat. Beliau melanjutkan sholat-
nya sedangkan darah mengucur dari tubuh beliau.
Banyak peristiwa yang berkaitan dengan jihadnya para
sahabat ^.#-, 

. Tentu banyak di antara- mereka yang ter-
luka dan mengeluarkan darah, namun mereka tetap
sholat sesuai dengan keadaan mereka. Hasan Bashri

.rJ;_lt +" )y ;)l,.all Jj-
"Mengulangi sholat dan tidak mengulangi wudhu." (Diri-
wayatkan Bukhori secara mu'allaq)

MEMANDIKAN JENAZAH ATAU M EMIKUTNYA
Memandikan jenazah atau memikulnya tidak membat-

alkan wudhu. Akan tetapi. disunnahkan bagi yang me-
mandikannya untuk mand.i, dan bagi yang memikulnya
untuk berwudhu, berdasarkan sabda Rosululloh ffi :

trerkata: .wt'8
t

o. - ot / >.

€ol"4"o j+:Y

' :"';"'*;T:' ;:'"* -:l * :--":'-;:: dan Muslim: 361)
bin Abdulloh b4&.., pernah ditanya tentang tertawa dalam -;; -,

;ffiffi#"f;o;-o"'" 
urLarrra *""'": -.-"" :'i'" ,r-TfH;H#;i:fi"-.ff "fll[;;il*Hl#rTlXl. ;.'. ."' : u
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Oleh: Ust. Abu Ammar M.W

G'F .3'B

rpeFewcefiee&
Urgensi dan Kedudukan Hati Bagi Seorang Muslim

Sesungguhnya topik yang berkaitan dengan hati merupakan perkara
yang sangat pentfrg, dinarriakan hati (al-qolbq) karena proses peruba-
hannya yang sedemikian cepat. Rosululloh ffi bersabda:

' 1:r, ti:?,-vt,t,.+ ,f,.:rdl,r* tel

')rna*oUonhati(al-qotttbu)h,arenarroorn,o'irru;;1,";";;J;
Di tempat yang lain Rosululloh ffi bersabda:

*q r * ilt w, ;ja .PJ\ #',6 ., -tar,E

"rrrr*ro^l'oon o"rr"roi"*o rr*rrr r'*uo'n urrr or rrl"o 
^r"* rtirr 

or-
ubah oleh hembusun angin dalam heqdaan terbalih." (HR. Ibnu Abi
Ashim)

Sungguhpun begitu, Alloh Maha Besar, Dia mampu mengubah dan
menguasai hati-hati manusia sebagaimana sabda Rosululloh ffi :

{t c. :ric'ot

33a'#i

isasj,y &i

. r, ... | " - tl;L.i-r- e^> as_r4

"Sesungguhnya hati-hati qnak Adam berada di qntara dua jari-jari
Alloh layaknya satu hati, Dia mengubah tnenurut hehendah-Nyo. " (HR.
Muslim)

Kemudian Rosululloh ffi melanjutkan sabda beliau:

.3*tL Jt6.in -t? =#t
'Yq Alloh, Dzat yang membola.h-bq,likhun hati, condongkanluh hati hami
untuh selulu taat h,epada-Mu." (HR. Muslim)

Bahwa keselamatan dan kesengsaraan hamba, keberhasilan atau
kegagalannya bahkan masuknya ke dalam surga atau neraka,
berhubungan erat dengan baik atau tidaknya hati, sehat atau sakitnya
hati, dalam hal ini Alloh $k berfirman:

-re f
Sesungguhnya beruntunglah orang yang ntenyucihan jiwa itu, dan
sesungguhnya merugilah orang ya.ng mengotorinyo. (QS. asy-Syams
[91]: 9-10)

Kemudian Rosululloh ffi bersabda:

'u i'r^;rigt -r:+t A; J*"sy"a;-a) tpr s o1'ti

1 Atau dalam bahasa lain "lemah iman'l
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Rosululloh ffi mendefinisikan keimanan adalah:
9""t

.Gt-Jtrl:-Jt :,rij)t
"Iman itu adalqh hesabaran dan kelapangan di dada
(tidah gampang gelisah).'2
6. Tidak tersentuh oleh kandungan ayat-ayat al-

Qur'an yang dibacanya, tidak pula oleh janji, an-

. caman, perintah, larangan, dan lain-lain
7. Lalai dalam berdzikir dan tidak berdo'a kepada

Alloh Slf
Alloh SWT. berfirman (ketika menyifati orang-orang

munafik:

{@ i*16i<r;uv; *
... dan tidaklah mereleq menyebut Alloh kecuali sedikit
sehali. (QS, an-Nisa' [4]:142)

8. Tidak ada perasaan marah jika ada pelanggaran
terhadap hal-hal yang diharamkan Alloh $H
Bara ghiroh dalam hati telah padam, tidak menyuruh

kepada yang ma'ruf, tidak pula mencegah dari yang
mungkar. Pada puncaknya, dia tidak mengetahui yang
ma'ruf dan tidak mengetahui yang mungkar. Segala uru-
san dianggap sama.
9. Gila kehormatan dan publikasi/popularitas

Termasuk di dalamnya, gila terhadap kedudukan ingin
tampil sebagai pemimpin yang menonjol dan tidak diba-
rengi dengan kemampuan yang semestinya.

(y. utl; ir*rr tju)' .Y :t';F .<l
.*vl

"Sesunguhnya kamu selzalian alzan berhasrat mendapat-
han hepemiminan dan hal ini akan menjadi penyesalan
pada hari kiamctt." (HR. Bukhori)
10. Bakhil dan kikir terhadap harta yang

kinya
Alloh $ii memuji orang-orang Anshor dengan

Nya:

dimili-

firman-

,1 ,L\,aP(t1l)..'

... dqrc rnereka mengutarnakan (orang-orang Muhajirin)
q,tas d.iri mereba sendiri, sekalipun merelw da,lam kesusa-
han. Dan siapa yang dipetihara dari kekikiran dirinya.
mereho itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-Hasyr

[59]: 9)
Rosululloh ffi bahkan bersabda :

z / a- .. e ^ 9 t 2

.tf;t L;,-i! :r irilr ; Ar i-*s'l. t, . y- *", (__.-
t'Tidaklah berkumpul poda hati seorang hqmba seloma-
lamanya sifat kihir dan keimanan. " (HR. Nasai)

"Ketq,huilah, sesungguhnya pada setiap jasad adu seherat
daging, apabila diu baih maha baik seluruh anggota jasad,
apabila dia jeleh maka jelek senxua anggota jasad, ke-

tqhuilah dialqh hati." (HR. Bukhori)

Diagnosa Penyakit Hati
Berikut ini kita akan sebutkan beberapa perbuatan

vang bisa kita jadikan indikasi untuk mendiagnosa ter-
jadinya rusaknya hati atau penyakit-penyakit hati:
1. Melakukan kedurhakaan dan dosa

Di antara manusia ada yang melakukan kedurhakaan
terus-menerus dalam satu jenis perbuatan. Ada pula yang
melakukan dalam beberapa jenis bahkan semuanya di-
lakukan dengan terang-terangan, padahal Rosululloh ffibersabda: 

.;J,^+ir it.-iu., ,;i ji' e-a-
"setiap umqthu ahan terampuni hecuali *"rrio yong
m e I ahuhan he d ur hahaath s e c ar ct te r an g - t e r an g an. " (HR.
Bukhori)
2. Merasakan adanya kekasaran dan kekakuan

hati, seakan-akan batu keras yang tidak bisa
dipengaruhi oleh sesuatu pun
Alloh $fij berfirman:

Kemudian setelah itu hatimu menjadi heras seperti batu,
bqhkan lebih keras /ogi.... (QS. al-Baqoroh l2lz 7a)
3. Tidak tekun dalam beribadah, tidak memper-

hatikan dengan seksama setiap ucapan atau per-
buatan yang dilakukannya dalam beribadah baik
dalam sholat, dalam berdo'a, dan yang lainnya
Rosululloh ffi bersabda:

.2{ ,yrt * ,rtttl JA\
*Tid.aklq.h d.iterima d.o'q, d&rihati yang lalai d,qn tid.ak ard.a

k esun gg uhan " (HR. Tirmidzi)
4. Malas dalam melaksanakan ketaatan dan periba-

dahan, kalaupun beribadah maka dilakukan ha-
nya sekedar ibadah yang kosong dari makna dan
tidak ada ruh di dalamnya
Sebagaimana yang disebutkan oleh Alloh ffi :

ett ,
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keimanan adalah ibarat menatap bulan, terkadang ber-
cahaya terkadang gelap, manakala bulan tersebut ter-
tutup oleh awan maka hilanglah sinar dari rembulan
tersebut, ketika gumpalan-gumpalan awan menghilang
maka nampak kembali cahaya bulan tersebut.a

Kemudian, yang terpenting bagi seseorang ketika dia
berusaha mengobati penyakit hatinya maka dia harus
meyakini terlebih dahulu bahwa keimanan seseorang
terkadang bertambah terkadang berkurang sebagaimana
firman Atloh $$ :

46 'LJ- iAlr;ir5; .$Vw f y. -jL -_, J

... s.upuya heimanan mereka bertambeh di samping
heimanan mereha (yang telah ada),.. (QS. al-Fath [a8]: a)

Juga sebagaimana sabda Nabi ffi :

"Barangsiapa di antara kamu melihat kemungharqn hen-
dahlah dia mengubah dengan tangannya, jika dia tidah
mampu maka dengan lisannya, jiha tidak mampu maha
dengan hatinya, dan yang demihian adalah selemah-
lemah iman." (HR. Bukhori)

Sebelum melangkah lebih jauh dalam mengupas pe-
nyembuhan dari penyakit-penyakit hati tersebut, ada
baiknya kita sampaikan bahwa tidak sedikit orang men-
cari penyembuhan secara eksternal; dengan cara itu me-
reka berharap bersandar kepada orang lain, padahal dia
sendirilah yang mampu untuk mencari penyembuhan bagi
dirinya.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan seorang muslim
sebagai upaya penyembuhan penyakit hati yang dideri-
tanya:
1. Membaca dan menyimak al-Qur'an

Alloh $k telah memastikan bahwa al-Qur'an adalah
penawar dari penyakit, penerang dan cahaya bagi hamba
Alloh yang dikehendaki-Nya. Firman Alloh il$ :

"Tidaklah segolongan orang menjadi tersesat sesudah ada
petunjuk kecuali jika mereka suka berbqntah-bantahon."
(HR. Ahmad)
17. Sibuk dalam perkara keduniaan semata
18. Berlebih-lebihan dalam masalah makan, minum,

pakaian, tempat tinggal. dan lain-lain
Rosululloh ffi bersabda:

;;;.-:Ul;A ilJl w';tV'Jtt, t$t. J .. t \ - -i

"Jauhilah berlebih-tebihan, karenq. humba-hamba Altoh
b ukan lah or o,n g - o r ct n g y a n g hi d,up b erl eb ih - leb ihc n. " (H R.
Abu Nu'aim)

narapi Fenyembuhan : :: ', ' i :. .. , i

"al*;sXw i t*gt-"?i u Jii: *
{ @ ',b}:3N.

Dan Ka.ftti turunkq.n dari al-Qur'aru suatu yang menjadi
pendw&r dun rohm,at bagi orang-otulLg ya,ng beriman....
(QS. al-Isro' [L7:82')

&,ni[erqeaka4,keagung6nAlloh $#.,,,,,
Di samping itu, seorang muslim juga harus mengetahui

p'w 
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11. Suka mengatakan apa yang tidak dilakukan
Padahal penyakit ini yang menjadikan binasanya umat

terdahulu. Alloh $S berfirman yang artinya:
Wahai orang-orang yang beriman, mengapahah hamu me-
ngatakan sesuatu yang tidak hamu kerjahan? Amat besqr
kebencian di sisi Alloh bahwa kamu mengatahan apa-apa
yang tidak kamu herjaleon. (QS. ash-Shof [61]: 2-3)

12. Senang dan gembira di atas penderitaan sau-
dara sesama muslim yang mengalami kegagalan,
merugi, atau mendapatkan musibah

13. Hanya pandai menilai kadar dosa yang dilaku-
kannya dan tidak kepada siapa dosa itu dilaku-
kan

14. Tidak peduli terhadap penderitaan kaum mus-
limin
Fadahal Rosululloh ffi bersabda:

,Ar c -ri-)r rr;^... qUi>r pf ir cpl
-e i'- t ' ':i 9, t)

e Q- 't:+, 
lu. tF ;l;j)r *v- .rr-*jt iu

'q\'.!:
"Sesungguhnyd .seorcrng mu'mih. terhadap mu'min yang
lain lahsana hepala dari sebagian badan. Orang mu'min
ahan menderitq karena orang-orang mu'min yang lain se-

bagaimana bqdun ikut menderita harena keadaan di
kepala." (HR. Ahmad)
15. Gampang memutuskan tali persaudaraan, tidak

merasa tergugah tanggung jawabnya untuk bera-
mal demi kepentingan kaum muslimin

16. Suka berbantah-bantahan dan berdebat yang
justru mernbuat hati keras dan kaku
Rosululloh ffi bersabda:

Itulah beberapa fenomena dari hati yang berpenyakit. Nama-nama dan Sifai-sifat Alloh serta memikirkan
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caya akan bergetar hatinya dan jiwanya akan tunduk
kepada Dzat yang Maha Mendengar dan Maha Menge-
tahui sebagaimana firman Alloh t$$ yang artinya:

Dan pada sisi Alloh-lah kunci-kunci semuq yang ghoib;
tidah ada yang mengetahuinya hecuali Dia sendiri, dan
Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan
tiada sehelai daun pun yang gugur melainhan Dia menge-

tahuinya (pula), dan tidqh jatuh sebutir biji pun dalam
kegelapan bumi, dan tidoh sesuatu yang basah atau yang
hering, meluinkan tertulis dalqm kitab yang nyata (La,uh

Mahfuzh). (QS. al-An'am [6]: 59)

3. Mencari dan mempelajari ilmu agama
Yaitu ilmu yang bisa menghasilkan rasa takut kepada

Alloh dan menambah nilai keimanannya. Tidak akan
sama keadaan orang yang mengetahui dan orang yang
tidal mengetahui.
4. Banyak berdzikir kepada Alloh $lf

Dengan berdzikir kepada Alloh keimanan bertambah,
rohmat Alloh datang, hati tenteram, para malaikat datang
mengelilingi mereka, dosa-dosa mereka terampuni. Rosu-
lulloh ffi bersabda:

"Demi Dzat yang jiwaku ada dalam genggaman-Nya,
andaihata hamu tetap seperti keudaunmu di sisileu dan di
dalam berdzihir, tentu paro malaihat akan menyalami
kctmu di atas tempat tidurmu dan tathala dalam per-
jalanan." (HR. Muslim)
5. Memperbanyak amal sholih

Dengan beberapa bentuk, di antaranya: sesegera
mungkin melaksanakan amal sholih, melaksanakan amal
sholih secara terus-menerus, tidak gampang bosan dan
capai dalam melaksanakannya, mengulang beberapa
amal sholih yang terlupakan, senantiasa berharap apa
yang dilakukannya diterima oleh Alloh ffi .

6. Banyak melakukan berbagai macam ibadah
Di antara rohmat Alloh ffi iatatr dengan diberikan-Nya

beberapa macam peribadatan, sebagiannya berbentuk fi-
sik seperti sholat, sebagiannya berbentuk materi seperti
zakaL, sebagiannya berbentuk lisan seperti dzikir dan
do'a. Bahkan satu jenis ibadah bisa dibagi kepada wajib.
sunnah, dan anjuran. Yang wajib pun terkadang terbagi
kepada beberapa bagian. Berbagai jenis ibadah ini me-
mungkinkan untuk dijadikan sebagai penyembuh dari pe-

nyakit hati atau lemahnya keimanan.
7. Takut mati dalam keadaan su'ul khotirnah

Rasa takut seperti ini dapat mendorong seorang mus-
lim untuk taat dan selalu memperbarui keimanannya.
8. Banyak mengingat mati

Rosululloh ffi bersabda:

..>rlt ;;-,2tis[r et^ fiU;:iJe-"/\

"Perbanyaklahmengingatpenebassegalah"elezatan,yakni dan Sifai-sifat-Mu.yang Tinggi agar Engkau berkenan
kematian." (HR. Tirmidzi) memperbarui iman di dalarn hati kami dan keluarga

Di antara cara yang efektif untuk mengingatkan sese- kami. Ya A1loh, jadikanlah iman sebagai kulci dan hiasan
orangterhadapkematianialahdenganberziarahkubur,dihatikami,jadikan]ahkamitrenciterhadapkekufuran,.
mengunjungi orang sakit, mengiringkan jenazah. dan jadikan kami termasuk orang yang mendapat pe.tunjuk.

, lain-lai1 Amin..* " ..
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9. Selalu ingat hari akhir
Masuk di dalamnya berbagai kejadian-kejadian di hari

kiamat seperti hari kebangkitan, berkumpul di padang
mahsyar, hisab, pahala, timbangan, jembatan, qishosh,
syafa'at, tempat tinggal yang abadi yaitu surga dengan
segala kenikmatannya dan neraka dengan segala kepedi-
hannya.
10. Berinteraksi dengan frrman-firman Alloh yang

berkaitan dengan peristiwa-peristiwa alam
11. Bermunajat dan pasrah kepada Alloh

Rosuluiloh ffi bersabda:

"Saat seseorung paling dehat kepadcr Alloh ia.lah tathala
dia melakuft.an sujud, maha perbanyqhlqh do'a."

12. Tidak berangan-angan yang terlalu muluk da-
lam perkara keduniaan

13. Memikirkan kehinaan duniawi
Rosululloh ffi bersabda:

.2,. ot. t"!Li .')\5 Q4 :r-
iy* i'^;t s;i

o6'e rl,
' tt?i
',,o z &e.9J -

'o. *..2)

"Sesungguhnya malzanan anah Adam bisa dijad,ihan se-

bagai perurnpamqqn duniq,. Maka lihatlah apa yang
keluar da,ri diri q.nah Adam, sesungguhnya apa yang di-
makannya sudqh bisa dihetqhui ahqn menjadi apahah
dio."(HR. Thobroni)

14. Mengagungkan hal yang mulia di sisi Alloh $5
Termasuk di dalamnya mengagungkan tempat-tempat

suci, tidak menganggap kecil dosa-dosa.

15. Banyak melakukan ibadah-ibadah hati
Seperti cinta kepada Alloh, berharap kepad,a-Nya,

berbaik sangka dan bertawakkal kepada-Nya, ridho ter-
hadap qodho-Nya. bersyukur terhadap nikmat-nikmat-
Nya. dan sebagainya.
16. Banyak menghisab diri sendiri

Alloh ffi berfirman yang artinya:
Hai orang-orcmg yang beriman, bertaqwalah hepad,aAlloh
dan hendqhlah setiop diri memperhatihs,n apo yang telah
diperbuatnya untuk hari esa.h (ahhirat).... (QS. el-tlasyr, .

[59]: 18)
17. Puncak dari semua tersebut di atas adalah ber-

do'a agar Alloh $# selalu menjala keimanannya

Ya Alloh, kami memohon dengan Asmq' (Nama-nama)

11

li
r3 ;tl .il

\9.
6_
Jl; ;-rl 'Jlt'\ v.



'#::t*;x !,qfijii
o to-

-;,+*3lr

"b1 
t,6s,t

.t1 .
./ ILCJ



Ketiga: Mendo'akan kedua mempelai.
Do'a yang disunnahkan untuk diucap-

kan adalah:

6*. G'.t,1;; I :u.i .u'^lst l3u.\ -.(e.r

. >,eut' v-

'Semoga Alloh memberkahirnu dan mem-
berhahi pernikahannxu, serta, setnoga
Alloh mempersatukan kalian berdua
dq,la,m kebaikan.'$

MENABUH REBANA
,Disunnahkan menabuh rebana pada

hari dilaksanakannya pernikahan. Ada
dua faedah yang terkqndung di dalam-
nya:
1. Publikasi (mengumumkan) pernikah-

2. Menghibur kedua mempelai.
Hal ini berdasarkan hadits dari Mu-

hammad bin Hathib, bahwa Rosululloh
S bersabda:

"-;:t 
.r?t:r>ur-' 

'e.6 j5' 
dAr Clrhb

"Pembeda antqrq perkara halal dengan
yang haram pada pesta pernihqhqn
adalah rebanq dan nyanyian (yang di-
mainkan oleh anqk-anak kecil).'1

Juga berdasarkan hadits dari Aisyah
+f*, , iu pernah mengantar mempelai wa-
nita ke tempat mempelai pria dari kala-
ngan Anshor. Rosululloh ffi berkata:

:r:"iir'oy r'* & tC Y,4e U
9o611,9lt oj.J#t@

"Wahai Aisyah, apah,ah ada hiburqn

yq,ng nxenyertai kaliqn? Sebab orang-
orang Anshor suhs hepada hiburan.'8

Dalam riwayat yang lain, beliau ffi
bersabda:'Apakah kalian mengirimkan
bersamanya gadis (yang masih kecil,-
pen) untuk memukul rebana dan me-
nyanyi?" Aisyah,*dl, bertanya:'Apa yang
dia nyanyikan?" Beliau ffi menjawab:
"Dia mengucapkan:

$$r$$r
, 2'"') e ,1.ol ' :
5Y-

'fir U^it'{;

&rl*,'ii;u
' ir'r^jlr-laal;t,t j

923:'ti,.L:Y\".

Kami datang leepada lzalian,
kami datang kepada ka.lian r
Hormatilah lzami, maha harni horma.ti
halian
Seandainya.bulzqn karena e mas merah
Niscaya kampung kalian tidahlah mem-
pesona.
Seandainya bukan harena gandum
berwarna coklat
Niscaya gadis halian tidqklah menjadi
gemuk.e

Nabi € bersabda:

.1./ctr;t;i
"Umumkanlah
han.'lo *

(meriahkanlah) pernika-

6 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2130), Tirmidzi (no. 1091 ), Ahmad (2/381), lbnu Majah (no. 19OS), al-
Hakim (2/183), dan Baihaqi (71148), dari sahabatAbu Huroiroh .#, .

7 Hadits shohih: Diriwayatkan oleh Nasai (61'127-128),Tirmidzi (no. 1088), lbnu Majah (no. 1896), Ahmad
(3/418 dan 4/259), al-Hakim (2/183) dan ia be?kata: "sanadnya shohih'l dan disepakati oleh adz-Dza-
habi.

8 Hadits shohih: Diriwayatkan oleh Bukhori (no.5162), al-Hakim (2/i83-184), Baihaqi (7/288), dan al-
Baghowi dalam Syarhus Sunnah (no.2267)

9 Hadits hasan: Diriwayatkan oleh lbnu Majah (no. 1900), Ahmad (3/391), Baihaqi (71289), dari lbnu Abbas
w,).

10 Hadits hasan: Diriwayatkan oleh lbnu Hibban (no.145-at-Mawarld), Ahmad (4/5), al-Hakim (?183), dan
Baihaqi (7/288), dari Abdulloh bin Zubair 4, .
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Oleh: Ust. Yazid bin Abdul Qadir J.tW,is

ADAB MALAIT'I PERTAMA
Saat pertama kali pengantin pria menemui iste-,

rinya setelah akad nikah, dianjurkan melakukan be-

berapa hal, sebagai berikut:
Pertama: Pengantin pria hendaknya meletakkan

tangannya pada ubun-ubun isterinya seraya men-
do'akan baginya. Rosululloh ffi bersabda: "$pabila
salah seorang tlari kamu menikahi wanita atau
membeli seorang budak maka peganglah ulun-ubun-
nya lalu bacalah'Bismillah' serta do'akanlah dengan
do'a berkah seraya mengucapkan:

kepada-Nya dari ke

,4; q;+ 6 jt, G;t 'u

"Yu Alloh, berika.nlah keberkahqn lzepadaku dan is-
terihu, sertq berhahilah mereka dengan sebab aleu. Yu

Alloh, berihanlah rezehi kepadaku lqnta.ran m,ereha,

dan berika.nlah rezeki hepada mereka lantaro,n ahu.
Ya Alloh, sa.tuhanlah kami (berdua) dqlam kebaihan
dan pisahhanlah antara hami (berdua) dalam he-

bqihan.'B

Ketiga: Bercumbu rayu dengan penuh kelembut-
an dan kemesraan. Misalnya dengan memb,erinya se-

gelas air minum atau yang lainnya.
Hal ini berdasarkan hadits Asma'binti Yazid binti

as-Sakan ,*&, , iaberkata: "Saya merias Aisyah untuk
Rosululloh S. Setelah itu saya datangi dan saya
panggil beliau supaya menghadiahkan .sesuatu ke-
pada Aisyah. Beliau pun datang lalu duduk di sam-
ping Aisyah. Ketika itu Rozululloh .ffi disodori
segelas susu. Setelah beliau minum, geJas itu beliau
sodorkan kepada Aisyah. Tetapi Aisyah menunduk-
kan kepalanya dan malu-malu." As_ma'binti Yazid

Diangkat dari buku Bingkisan lstimewa Menuju Keluarga Sakinah, Yazid bin Abdul Qodir Jawas, pustaka At-Taqwa, cetakan ketiga,
halaman 94-110.
ffiO't" in6trn' Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no.2160), lbnu Majah (no. 1918), al-Hakim (2/185) dan ia menshohihkannya, juga
Baihaqi (71148), dariAbdulloh bin Amr u$ .Lihal Adabuz Zifaf (hlm.92-93).
Diriwayatkan oleh lbnu Abi Syaibah dalam al-Mushonnaf (101159) no. 30230 dan Abdurrozzaq dalam al-Mushonnaf (6/191-'192).
Lihat Adabuz Zfaf fis Sunnah al-Muthohh)roh (hlm. 94-97) cet. Darus Salam, 1423 H.
Diriwayatkan oleh Abdurrozzaq dalam al-Mushonnaf (6/191 no. 10460, 10461).

,tf.;I &gi

rah kamu berdua...

2. Hadits dari Abu Wail a

Ia berkata: "Seseorang datang kepada Abdulloh
bin Mas'ud .,'{*r,lalu ia berkata: 'Aku menikah de-

n'gan seorang gadis, aku khawatir dia membenciku.'
Abdulloh bin Mad'ud berkata: 'Sesungguhnya cinta
berasal dari Alloh, sedaugkan kebencian berasal dari
setan, untuk membenci apa-apa yang dihalalkan
Alloh. Jika isterimu datang kepadamu, maka perin-
tahkanlah untuk melaksanakan sholat dua rokalat
di belakangmu. Lalu ucapkanlah (berdo'alah):

4t t&; 6 F t 6' i:.'c *1 _*1 S

'Ya. Alloh,'ahu memohon hebaihannya dan hebaihan
tabiatnya yang in bawa. Dan ahu berlindung dari he-
jelekannya dan kejelekan tabiat yang iq ba,wa."\

Kedua: Hendaknya ia mengerjakan sholat sun-
nah dua roka'at bersama isteriny.a.

Syaikh al-Albani 'inlf' bevkata: "Hal itu telah ada
sandarannya dari ulama salaf (sahabat dan tabi'in).

1. Hadits dari Abu Sa'id maula (budak yang telah
dimerdekakan) Atu Usaid

Ia berkata: 'Aku menikah ketika aku masih seo-

rang budak. Ketika itu aku mengundang beberapa
orang sahabat Nabi ffi, di antaranya Abdulloh bin
Mas'ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah^&, . Lalu tibalah
waktu sholat, Abu Dzar bergegas untuk mengimami
sholat. Tetapi mereka berkata: 'Kamulah (Abu Sa'id)
yang berhak.' Ia (Abu.pzar) berkata: Apakah benar
demikian?' Mereka menj awab:'Beriar :' Aku pun maju
mengimami mereka sholat. Ketika itu aku masih se-

orang budak. Selanjutnya mereka mengajariku: 'Jika
isterimu nanti datang menemuimu, hendaklah ka-
lian berdua sholat dua roka'at. Lalu mintalah kepada
Alloh kebaikan isterimu dan mirrtalah perlindungan
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JLq Y (;.if' 
"*uf 

,* C3"r,'r ,;:,;.

h iLi'isY* o"ts'f

')

I

z

3



berkata: "Aku menegur Aisyah dan berkata kepadanya:
'Ambillah gelas itu dari tangan Rosululloh ffi !'Akhirnya
Aisyah pun meraih gelas itu dan meminumnya sedikit."a

Keempat: Berdo'a sebelum jirno' (bersenggama), yaitu
ketika seorang suami hendak menggauli isterinya, hen-
daklah ia membaca do'a:

"Dengan menyebut nama Alloh, Ya Alloh, jauhhanlah ha-
.mi dqri setan d,a,n jauhhantah setan dari apa yang Eng-
huu kqrunia,han hepada kami."

Rosululloh ffi bersabda: "Mdka; apabila Alloh mene-
tapkan lahirnya seorang anak dari hubungan antgra ke-
duanya, niscaya setan tidak akan membahayakannya
selama-lamanya.:6 t

Kelimal Suami boleh menggauli isterinya dengan cara
bagaimanapun yang disukainya asalkan pada kemaluan-
nya.

Alloh Ta'ala berfirman:

"* 
Sf "nX; i j;u ";t b; ftq *

v Sta^3lt *S arast * "&i,rut f,
-Uu::

c:1 t4";,4)\o, tat t 4/

* oiirJi f-4)l

ii *,'b Sl e; l;:tb E u'- t';q *
\-i;iS fi:i |r!fit

{@ 3'w:35i
Isteri-isterimu adq,luh ladang bagimu, maha datangilah
Iadangmu itu hapan saja derugan cctra yang hq,mu sukaL
Dqn utama.hanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertaqwalah
hepada Alloh da.n ketahuiluh ba,hwa hamu (helah) ahan
menemui-Nya. Dan sampaihanlah habar gembira hepada
orang yang berirnan. (QS. al-Baqoroh l2l: 223)

Ibnu Abbas ,*#, berkata: Pernah suatu ketika Umar
bin Khoththob 4*, datang kepada Rosululloh ffi , lalu ia
berkata: "Wahai Rosululloh, celaka saya." Beliau berta-
nya: 'Apa yang membuatmu celaka?" IJmar menjawab:
"Saya membalikkan pelanaG saya tadi malam." Dan beliau
ffi tiaat memberikah komentar apapun, hingga turunlah
ayat kepada beliau:

{
Isteri-isterirnu adalah ladang bagimu, ntaha datangilah
ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu suhai....
(QS. al-Baqoroh [2]: 223)

Lalu Rosulutloh ffi bersabda:

a.:grt j.3:r $t,ii1, S;1
"setubuhilah isterimu dari arah depan atg.u dari arah be-

lakang, tetapi hindarilah (jangan engkau menyetubuhi-
nyq,) di dubur d.an hetika sedang haid..'a

Juga berdasarkan sabda Rosululloh ffi :

: . r"lt J c-;s t;yi;:r,'at;19'
"silahan menggaulinya d,ari arah depan a.tqu d.ari bela'-
h.ang asalhan pada kernaluanny a.'8

Seorang suami dianjurkan mencampuri isterinya ka-
pan waktu saja.

ADAB BERSENGGAMA
Apabila suami telah melepaskan hajat biologisnya, ja-

hganlah ia tergesa-gesa bangkit hingga isterinya mele-
paskan hajatnya juga, Sebab dengan cara deperti itu
terbukti dapat melanggengkan keharmonisan flan kasih
sayang antara keduanya. Apabila suami mampu dan ingin
mengulangi jima' sekali lagi, maka hendaknya ia ber-
wudhu terlebih dahulu.

Rosululloh ffi bersabda:

.V';iiso t:i st3i'";'^1;i FYi ;t ttL

"Jiha seseorang di antara halian menggauli isterinya ke-
mudian ingin mengulanginya lagi, maha hendahlah ia
b er w udhu ter leb ih dahulu.' I

Yang afdhol (lebih utama) adalah mandi terlebih da-
hulu. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Rofi' .4!,, bah-
wasanya Nabi M pernah rnenggilir isteri-isterinya dalam
satu malam. Beliau mandi di rumah fulanah dan rumah
fulanah. Abu Rofi'berkata: "Wahai Rosululloh, mengapa
tidak sekali mandi saja?" Beliau menjawab:

4

5

Hadits shohih: Diriwayatkan oleh Ahmad (6/438, 452,453, 458). Lihal Adabuz Zifaf fis Sunnah al-Muthohharoh (hlm. 91-92) cet. Darus
Salam, 1423 H.
Hadits shohih: Diriwayatkan oleh Bukhori (no. 141 , 3271,3283,5165), Muslim (no. 1434), Abu Dawud (no. 2161), Tirmidzi (no. 1092), Darimi
@145),lbnuMajah(no. 1919),Nasai dalam lsyrotun Nlsa'(no. 144, 145),Ahmad(112'16,217,220,243,283,286),danlainnya,dari Abdulloh
bin Abbas a#-, .

Pelanaadalah kata kiasan untuk isteri.Yang dimaksud Umhrbin Khoththob adalah menyetubuhi isteri pada kemaluannyatetapi dari arah
belakang. Hal ini karena menurut kebiasaan, suami yang menyetubuhi isterinya berada di atas, yaitu menunggangi isterinya dari arah depan.
Jadi, karena Umar menunggangi isterinya dari arah belakang, maka dia menggunakan kiasan "metnhalik pelana'l (Lihat an-Nihayah fi Ghoribil
Hadits [2/209])
Hadits hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad (1/297), Nasai dalam tsyrotun Nisa'(no.91) dan dalamTafsir an-Nasai (1/256 no.60), Tirmidzi (no.
2980), lbnu Hibban (no. 1721-tal-Mawarld) dan (no.419}-Ta'liqotul Hisan'ala Shohiti lbni Hibban), Thob-roni dalam Mu'jamul Kabir (no.
12317), dan Baihaqi(7/198).Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan." Hadits ini dishohihkan oleh al-Hatizh lbnu Hajar dalan Fathul Bari (812911.
Hadits shohih: Diriwayatkan oleh ath-Thohawi dalam Syarah Ma'anil Atsar (3/41\ dan Baihaqi (7/195). Asalnya hadits ini diriwayatkan oleh
lmam Bukhori (no.4528), Muslim (no. 1435), dan lailnya, dari Jabir bin Abdulloh "f& . Unat al-lnsyiyoh fi Adabin Nikah (hlm.48) oleh Abu
lshaq al-Huwaini.
Hadits shohih: Diriwayatkan oleh Muslim (308(27)) dan Ahmad (3/28), dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri 4 .



"Ini lebih bersih, lebih baih, dan lebih suci.'[0
Seorang suami diperbolehkan jima' (mencampuri) is-

terinya kapan saja ia kehendaki; pagi, siang, atau malam.
Bahkan, apabila seorang suami melihat wanita yang me-
ngagumkannya, hendaknya ia mendatangi isterinya. Hal
ini berdasarkan riwayat bahwasanya Rosululloh ffi meli
hat wanita yang mengagumkan beliau. Kemudian beliau
mendatangi isterinya-yaitu Zainab v{t, -yang sedang
membuat adonan roti. Lalu beliau melakukan hajatnya
(berjima' dengan isterinya). Kemudian beliau bersabda:

9W z.,t* C)rs: gt e:t*}.,ry/itPt'L4

"sesungguhnya, wunita itu menghad,ap d.alam rupa setary
dan membelahangi dalam rupa setanll. Maha, apabila
seseorang duri kalian rnelihat seorctng wa,nita, (yang rne-
ngagumhan), hendahlah ia mendatangi isterinya. Karena
yang demikian itu d.apat menolak apa yang-ada di dalam
hatinya.'az

Imam Nawawi'lnta berkata: "Artinya, dianjurkan bagi
siapa yang melihat wanita hingga syahwatnya tergerak
agar segera mendatangi isterinya-atau budak perempu-
an yang dimilikinya-kgmudian menggaulinya untuk me-
redakan syahwatnya juga agar ji*anya menjadi tenang."13

Akan tetapi, ketahuilah saudaraku yang budiman, bah-
wasanya menahan pandangan itu wajib hukumnya, ka-
rena hadits tersebut berkenaan dan berlaku untuk'
pandangan secara tiba-tiba. Alloh Ta'ala berfirman yang
artinya:

Katahanlah kepada lahi-lahi yang beriman, agar nxe-

reha menjaga pandangannya dan memelihara hernq,Iuan-
nya;yang demihian itu lebih suci bagi mereha.. Sungguh
Alloh Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS.
an-Nur [24]:30)

Dari Ibnu Buroidah, dari ayahnya 4*, , ia berkata: Ro-
sululloh ffi bersabda kepada Ali:

JJ ,::e'ri;'jr eli'o$t';itrt'#, e't ,"JiU

'Wahai Ati, janganlah enghau rnengihuti ,otu pand,anga*
dengan pandangan lainnya karena ygng pertama un-
tukmu dan yang hedua buhan untuthmu.'aa

HARAM MENYETUBUHI ISTERI PADA DUBURNYA DAN
KETIKA IA SEDANG HAID/NIFAS

Hal ini berdasarkan firman Alloh Ta'ala yang artinya:
Dan mereka meianyahan hepad,amu (Muhammad) ten-

tang haid. Katahanluh: "Itu q.dalah sesuatu yang hotor."
Karena itu jauhilahls isteri pada waktu haid; dan jangan-
lah hamu dekati sebelum mereh,a suci. Apq,bila mereka
telah suci, campuritah mereha, sesua.i dengan (hetentuan)

,, lang d.iperintahkan'Alloh hepadamu. Sungguh, Alloh
'menyuh.ai orang yang bertaubat dan'rngnyucikqn diri.

(QS. al-Baq or dh l2lz 222)

Juga sabda Rosululloh S:

*15-:ttS;;1$

d, -"s :* ,C4G ti Af: yii;r
4Y!'; A)\'oy ,ai1 q:Wti;r ';!';1 V:.i ri$

o.1

. a.ultA)

.i;)r

,lrhe J 6
' -,, ., . ot.*&,)jt

"Bararygsiapa ya.ng menggauli isterinya,yang sedang haid,
atau rnenggaulinya pada duburnya, atau rnendatangi
duhun, maha ia telah hafir terhadap ajaran yang telah di-
tirunhan hepad.a Muha,mmqd M .'ou

Juga sabda beliau ffi :

t;;', J,(t';t ;t #LpJ
"Dilaknqt orang yang menyetubuhi isterinya pada du-
burnya.'r7
KAFFAROT BAGI SUAMI YANG MENGGAULI ISTERINYA
YANG SEDANG HAID

Syaikh al-Albani 'ii6 berkata: "Barangsiapa yang di-
kalahkan oleh hawa nafsunya lalu menyetubuhi isterinya
yang sedang haid sebelum suci dari haidnya, maka ia
harus bershodaqoh dengan satu dinarls atau setengah
dinar. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas "#, dari
Nabi ffi tentang orang yang menggauli isterinya yang
sedang haid. Lalu Nabi ff bersabda:

.16-2 -: i rli ,Y-+. i"t- -. ."i-.
'Henduhlah ia bershodaqoh dengan sa.tu dinqr atau. sete-
ngah dinar."ls

ro Hadits hasan: Diriwayatkan olehrAbu Dawud (no. 219), Nasai dalam lsyrotun Nisa' (no. 149), dan yang lainnya. Lihat Shohlh Sunan Abu
Dawud (no. 216) dan Adabuz Zfaf (hlm. 107-108)

rr Maksudnya isyarat dalam mengajak kepada hawa nafsu.
t2 Hadits shohih: Diriwayatkan oleh Mus[im (no. 1403), Tirmidzi (no. 1158), Abu Dawud (no. 2151), Baihaqi (7/90), Ahmad (3/330, 341 , 348, 395)

dan lafazh ini miliknya, dari sahabat Jabir bin Abdillah *4t'-, . Unat Sr/sl/ah ash-Shohihah (1147.0471).
1s Syarh Shohih Muslim (9/178).
14 Hadits hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no.2149) dan Tirmidzi (no.27771.
15 Jangan bercampur dengan isteri pada waktu haid. I
rB Hadits shohih: Dirivrayatkan oleh Abu Dawud (no. 3904), Tirmidzi (no. 135), lbnu Majah (no. 639), Darimi (1/259), Ahmad (2/408, 476), Baihaoi

(7/198), Nasai dalam lsyrotun Nr.sa'(no, 130, 131), dari sahabatAbu Huroiroh d*, .

17 Hadits hasan: Diriwayatkan oleh lbnu Adi dari Uqbaf5bin Amr dan dikuatkan dengan hadits Abu Huroiroh yang diriwayatkan oleh Abu Dawud
(no. 2162) dan Ahmad (2/444 dan 479).Lihat Adabuz Zifaf fis Sunnah ahMutho;hharoh (hlm. 105).
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BOLEH BERCUMBU SAAT ISTERI SEDANG HAID
Apabila seorang suami ingin bercumbu dengan is-

terinya yang sedang haid, ia boleh bercumbu dengannya
selain pada kemaluannya. Hal ini berdasarkan sabda Ro-
sulullohffi: . .+ t.ad,iLru ,i tr'--,.
"Lakukan apa saja hecuali nihah Qina'/bersetubuh).'ao

BERSUCI SETEIAH .IIMA
Apabila suami atau isteri ingin makan atau tidur sete-

lah jima' (bercampur), hendaklah ia mencuci kemaludn'
nya dan berwudhu terlebih dahulu, serta mencuci kedua
tangannya. Hal ini berdasarkan hadits dari Aisyah 4l
bahwasanya Rosululloh M bersabda:

tJ.A).iri3U; ft iS f8-;:i;r5i r:y,os

ir+A

'Apabila beliau hendal?, tidur dalq,m keadaan junub, rnaha
beliau berwudhu seperti wud.hu untuh sholat. Dan apabila
beliau hend,ah rnahan atau minum dqlqm keadaan junub,
maka beliau rnencuci hed,ua tangannya hemud,ian beliau
rnahqn dan minum.'2r

Dari Aisvah ua*, , i^ berkata:
'^+i F (+ iS li- ri srSi riy ffi ";r os

.ti,-Lx."3;i
"Apabila Nabi M hend.ah tid.ur d.alam headaan junub, be-

Iiau mencuci hernaluannya dan berwud,hu (seperti wudhu)
untuh sholat.'2l

Menurut ilmu kesehatan, sebaiknya tidak berseng-
gama dalam keadaan sangat lapar atau dalam keadaan
sangat kenyang, karena dapat membahayakan kesehatan.
Wallohu A'lam.

Suami isteri diperbolehkan mandi bersama dalam satu
tempat; suami boleh melihat aurat isterinya dan isteri pun
boleh melihat aurat suaminya.

Adapun riwayat dari Aisyah vlJ", yung mengatakan
bahwa Aisyah ,*& tiAat pernah melihat a{irrat Rosululloh
ffi adalah riwayat yang bhtil, karena di daldln sanddnya
ada sebrang pendusta.2s

I.ARANGAN MENYEBARKAN RAHASIA SUAMI ISTERI
Haram hukumnya menyebarkan rahasia rumah tangga

dan hubungan suami isteri. Setiap suami maupun isteri
dilarang menyebarkan rahasia nlrnah tangga dan rahasia
ranjang mereka. I{al ini dilarang oleh Rosululloh M.
Bahkan, orangyang menyebarkan rahasia hubungan sua-
mi isteri adalah orang yang palingjelek kedudukannya di
sisi Alloh.
' ilosululloh ffi bersabda:

,y'l,r elvt (;"u; lst ry ,-rfut tri u3l
6h fri dl6'e)'rt it'&

"sesungguhnya manusia yang pating jeleh ked,uduhannya
pada hari hi,ama,t adq,lah lahi-laki yang bdrsenggama de-
ngan isterinya dq.n wunita yang bersenggama dengan sua-
minya hemud,ian ia menyebarkan raha,sia isterinya.'2a

Dalam hadits lain yang shohih, disebutkan bahwa Ro-
sululloh ffi bersabda: "Jangan kalian lakukan (menceri-
takan hubungan suami isteri). Perumpamaannya s.eperti
setan laki-laki yang berjumpa dengan setan perempuan
di jalan lalu ia menyetubuhinya (di tengah jalan) dilihat
oleh orang banyak...."25
\ Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin 'lnw ber-
kata:'Apa yang dilakukan sebagian wanita berupa mem-
beberkan mdsalah rumah tangga dan kehidupan'suami
isteri kepada karib kerabat aiau kawan adalah perkara
yang diharamkan. Tidak halal seorang isteri menyebar-
kan rahasia rumah tangga atau keadaannya bersama
suaminya kepada seseorang.

Alloh Ta'ala berfirman:

'L4; q., "A.L,W J4 J,-A,AG, ".. F

r( '4-* 
L"q'i

(@ "" o'ttt

.... Muka, purempuan-perentpuan yang sholih ad,alah
rnereha yang taat (h,epada Alloh) dan menjaga diri hetihq
(suaminya) tidah ada, harena AIIoh telah menjaga
(mereka).... (QS. an-Nisa' [4]: 34)

Nabi M rnengabarkan bahwa manusia yang paling bu-
ruk kedudukannya di sisi Alloh pada hari kiamat adalah
laki-laki yang bersenggama dengan isterinya dan wanita
yang bersenggama dengan suaminya, kemudian ia menye-
barkan rahasia pasangannya."26 *

18 1 dinar = 4ll4 gram emas.
re Hadits shohih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 264), Nasai (1/153), Tirmidzi (no. 136), lbnu Majah (no.640), Ahmad (1/172), dishohihkan

oleh al-Hakim (1/172) dan disetujui oleh lmam adz-Dzahabi. Lihat Adabuz Ztaf (h\m.1221.
20 Hadits shohih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 302), Abu Dawud (no. 257), dari sahabat Anas bin Malik .& . Lihat Adabuz Zifaf (hlm. 123).
21 Hadits shohih: Diriwayatkan olehAbu Dawud (no. 222,223),ltlasai (1/139), lbnu Majah (no.584,5p3), danAhmad (6/102-103), dari f,isyah

'"4t . Lihat S,/silah ash-Shohihah (no.390).dan Shohihut Jamt'(no.4659).
zHaditsshohih:DiriwayatkanolehBukhori (no.288),Muslim(no.3b6 I25l),AbuDawud(no.221),Nasai (1/140).LihalShohihut Jami'(no.4660).
23 Lihal Adabuz Zifaf hlm.1O9.
2{ Diriwayatkan oleh lbnu Abi Syaibah (no.17732), Muslim (no. 1437), Abu Dawud (no.4870), Ahmad (3/69), dan lainnya. Hadits ini ada kelema-

hannya karena dalam sanadnya ada seorang rowi yang lemah bernama Umar bin Hamzah al-Amri. Rowi ini dilemahkan oleh Yahya bin
Ma'in dan Nasai. lmam Ahmad berkata tentangnya: "Hadits-haditsnya mungkarl'.Lihat kitab Mizanul I'tidal (3/1921, juga Adabuz Zital (hlm.
142). Makna hadits ini semakna dengan hadits'haditstain yang shohih yang melarang menceritakan hubungan suami isteri.

25 Diriwayatkan oleh Ahmad (61456-4.57).
a Fatawa al-lslamiyyah (31211-212r.
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.... Dqn para wanita mernpunyai hah yang seimbang de-
ngan hewajibannya rl.enurut.card yang ma'ruf. Akan te-
tapi, para sua.mi mempunyai satu tinghatan helebihan
daripad.a isterinya. Dan Altoh Maha Perhasa lagi Maha
Bij ahsana. (QS. al-Baqorch [2]: 228)

Ayat di atas menetapkan tentang hak dan kewajiban
tiap-tiap diri pasutri. Di mana hak-hak isteri adalah tang-
gung jawab suami menunaikannya, sedangkan hak-hak
suami merupakan tanggung jawab isteri menunaikannya,
semua ini sesuai dengan timbangan kebaikan bersama,
tidak berlebihan sehingga sia-sia dan tidak pula kurang
dari apa yang dibutuhkan sehingga menzholimi.

fu*gipi ada hal yang harus dipahami oleh tiap-tiap
tang hak-hak serta kewajiban mereka ter.

, bahwa hak-hak para isteri adalah
naikan oleh para suami mereka de-

hak-hak para suamioadalah apa
oleh isteri-isteri mereka dengan

Oleh: Abu Ammar al-Ghoyami

baik pula. Sehingga para isteri tidak akan menerima hak-
hak mereka sebagai seorang isteri bila suaminya tidak
bertanggung jawab menunaikan kewajibannya, demikian
juga para suami tidak akan mendapatkan hak-hak me-
reka sebagai seorang suami bila isteri enggan menu-
naikan kewajibannya atau menelantarkannya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui dan telah kita pa-
hami serta. rasakan, bahwa kita merasa sangat bahagia bi-
la hak-hak kita terpenuhi dengan baik, dan sebaliknya
sangat menderita dan sengsara bila hak-hak kita terabai-
kan, apalagi bila ditambah di atasnya ada beban kewajib-
an. Bagaimana perasaan suami yang isterinya tidak
memahami atau bahkan tidak mau tahu hak-hak suami-
nya, betapa merana suami yang tidak terpenuhi hak-hak-
nya lantaran isteri tidak tahu kewajibannya sebagai isteri.

Demikian juga betapa berat beban penderitaan isteri
tatkala suaminya buruk akhlaqnya, tidak lagi mau tdhu
kebutuhan isterinya bahkan tidak memberikan kebaikan
apapun meski sekedar bermanis muka dan bertutur kata
yang santun kepada isterinya sekdlipun, nas'alullohql
'qfiyah wassalamah

Oleh karena itu, wahai saudaraku'para suami, juga
saudariku para isteri, ilmuilah kewajiban-kewajibanmu
sebagai seordng suami maupun sebagai seorang isteri lalu
tunaikanlah dengan baik sebagaimana Alloh ffi serta Ro-
sululloh & telah memerintahkan hal itu. Wahai para
suami, berikanlah hak-hak isterimu dengan baik, sesung-
guhnya isterimu memiliki hak-hak yang harus kalian tu-
naikan. Demikian juga kalian wahai para isteri, jangan
telantarkan hak-hak suami kalian, sesungguhnya di pun-
dak-pundak kalian ada tanggung jawab menunaikan hak-
hak suami kalian.

Adalah sekedar sebuah impian yang tidak pernah akan
terwujudkan bila seorang suami mendamba kebahagiaan
hidup berumah tangga dengan isterinya sementara ia
tidak menunaikan kewajibannya. Demikian pula sekedar
khayalan den fatamorgana belaka harapan para isteri
menjadi figur isteri idaman dan pujaan bagi para.suarni
serta harapan para isteri menggapai kebahagiaan, kalau
ia enggan menunaikan kewajibannya.

Ketahuilah, bahwa kebahagiaanmu sangat bergantung
pada tertunaikannya hak-hakmu, sementara hak-hak
masing-masing kalian tidak akan didapat selain dengan
saling menunaikan kewajiban. Maka, bila,kita menghen-
daki kebahagiaan, hendaknya kita tunaikan kewajiban,
sebab tertunaikahnya kewajiban adalah pangkal didap-
atkannya kebahagiaan.

Dengan ma'unah Alloh dan izin-Nya, kita gapai
hagiaan dengan saling menunaikan kewajiban.
A'lq,mu bish showab, Wq,huwal Muwaffiq. ,t

Jt+}J) "+rFi",W dfr,y#s )

dfu&*KrfuEr"wdcamsehu
i kehidupan berumah tangga

merupakan sumb€r percekcokan dan sekaligus
hiasan taman pasutd. Ban/ak pasutrl yang
melalui kehidupannya dengan keseniangan,
sehingga muncul banyak percekcokan.

an tidak sedikit percekcokan yang terjadi ber-
akhir pada goncangnya bangunan rumah tangga
sampai roboh d-an tidak menyisakan sedikitpun

sisi-sisinya. Nr-rr.t jrrgltidak sedikit pasutri yang justru
mendapat anugerah sangat besar dari percekcokan yang
terjadi antara keduanya. Simpul cinta kasih yang semakin
kuat, keaktaban yang mendalam, penghargaan dan peng-
hormatan antara pasutri yang tinggi, dan banyak lagi
anugerah lainnya yang menghiasi taman pasutri.

Kalau kita pelajari kenyataan di atas, maka tanggung
jawab tiap-tiap diri pasutri kepada pasangannya memiliki
peran sangat besar atau bahkan paling besarnya faktor
penyebab keretakan sekaligus kokohnya bangunan rumah
tangga. Kapan saja tanggung jawab itu terabaikan maka
semakin rapuhlah pilar bangunan rumah tangga. Sebalik-
nia, kapan saja tanggung jawab tertunaikan dengan baik
maka tegak dan kokohlah pilar rumah tangga tersebut.

Dalam masalah tanggung jawab ini Alloh telah mene-
tapkan kaidahnya dalam firman-Nya:

iiiah,1428 H :: Desember 2007

'dd ffi,pn



L- egala puji dan sanjungan disertai dengan penga-

,f,\ gungun dan kecintaan hanya semata-mata milik
Y-/ Alloh, yang telah menjelaskan syari'at Islam de-

ngair sempurna. Sholawat dan salam terhunjukkan kepa-

da 'Nabiyyulloh Muhamm ad M , isteri-isteri, keluarga,
sahabat dan pengikut mereka dalam kebajikart hingga
hari pembalasan. Ammqba'du:

Mengetahui dan memahami masalah yang berkaitan
dengan najis dan tata cara membersihkannya, merupakan
masalah yang sangat penting, Cukuplah menunjukkan
akan pentingnya hal itu, bahwa bersihnya seseorang dari
najis, merupakan syarat sahnya sholat seseorang. Untuk
itu, marilah kita ikuti kajian singkat berikut ini, agar kita
dapat mengetahui dan memahami masalah ini deingan

baik.

MACAM-MACAM NA'IS
A. Najis Dzat (Najis'Aini)

Maksudnya, dzat dari sesuatu dihukum najis, misal'
nya: bangkai, kotoran manusia, kencing manusiai dll.
Najis jenis ini tidak bisa disucikan dengan alat dan cara

apapun, kecuali apabila ia berubah menjadi benda lain
yang tidak najis. Sebagai contoh dalam masalah ini, jika
seseorang menjumpai bangkai lalu dicuci dengan air dan

alat-alat pencuci lainnya, maka tetaplah ia najis, namun
apabila ia berubah menjadi tanah atau berubah menjadi
abu, maka ia dikatakan suci menurut pendapat yang kuat
di kalangan ulama kaum muslimin.' 

Najis 'aini terbagi menjadi tiga macam:
1. Najis muhhoffafa& (ringan)

Maksudnya, najis jenis ini diringankan tata cara

menyucikannya, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum
makan apapun kecuali susu. Rosululloh M bersabda:

"Kencing (bayi) lahi-laki disiram (tanpa dicuci) dan
dicuci dengan sebab hencing (bayi) perempuan."
2. Najis mutawashshithoh (tengah-tengah)

Maksudnya, pada najis jenis ini tidak ada keringanan
dalam hal menyucikannya (sebagaimana kencing bayi
lakilaki yang belum makan Apapun kecuali susu) dan

tidak pula diperintahkan mencuci sebanyak tujuh kali
dengan memakai debu pada salah satu cuciannya (seperti
'najisnya air liur anjing jika mengenai bejana yang berisi
air).

Termasuk najis jenis ini, semua benda'benda najis; ke-

an
Cara Membersihkannya

3. Najis mughollad.hoh (berat)
' Maksudnya, terhadap najis jenis ini kita diperintahkan
untuk menyucikannya sebanyak tujuh kali dengan meng-
gunakan debu pada salah satu cucian tersebut. Tidaklah
masuk ke dalam najis jenis ini kecuali air liur anjing atau
seluruh tubuh anjing menurut jumhur ulama. Rosululloh

ffi bersabda:
"Apabila anjing menjilat bejana berisi air-milik salah

seore,ng di antara halian- maka eucilah sebanyah tujuh
hali dan gunahan debu pada cucian pertama."Dan dalam
riwayat yang lain: "Gunahan debu pada salah satu dari
tuj uh cucian tersebut."

Sebagian ulama mengqiyaskan babi kepada anjing
' namun qiyap ini tidaklah benar, karena babi disebutkan

dalam al-Qur'an dan ada di masa Nabi # , namun tidak-
lah ia disamakan hukum kenajisannya dengan anjing.
Babi memanglah najis, tetapi najisnya tidaklah seperti air
liur anjing.

B. Najis Secara Hukum (Naiis Hukmi)
Maksudnya, sesuatu asalnya suci kemudian terkena.

najis, maka benda tersebut dikatakan sebagai benda yang

rnutanajis (najis dqngan sebab terkena benda najis/najis
.secara hukum). Najis jenis ini bisa disucikal dengan
menggunakan benda-benda yang dapat menyucikannya,
semisal air.

Benda yang terkena nqjis dikatakan suci apabila telah
hilang dzat benda najis'yang mengenainya, baik dengan

sebab air, angin ataupun matahari' karena hukum dari
sesuatu terkait' dengan illah (sebab hukum), jika hilang
iUah-nyamaka hilagg pula,hu}frmnya' Contohnya: apa- ,

bila pakataii kita terkena najis kemudian dijemur di rcrik
matahari, lalu hilang dzat najis yang ada pada pakaian
tersebut dengan sebab sinar matahari atau angin yang
menimpanya, maka ia dikatakan g-"ii. . . .

Perlu diketahui juga, bahwa najis jenis ini menjadi suci '
dengan hilangnya dzat najis dari benda tersebut,
walaupun hilanglrya najis tersebut tiddk 4da campur tan'

' gan dari manusia. Sebagai contoh: Kalau pakaian terkena
najis kemudian diletpkkan di atas,atqp atau genteng'ke'
mudian hujan me4gg,uvurnya sehingga hila4g najis yg4g
melekat pada pakdian tersebut, mbka pakaian tersqbut

{4
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:,,, dzakarnya dan tidaklah ia diperintah untuk mepyucikan-
{6,,nya.dan hal ini seperti telah menjadi kesepakitan pada

kan setiap benda yang najis haram. Contohnya, kain
sutera haram dipakai kaum laki-laki, namun telah dimak-
lumi bersama bahwa kain sutera tidaklah najis, karena
itu diperbolehkan bagi kaum wanita untuk memakainya,
sedemikian juga kaum laki-laki yang terkena sakit gatal
@oleh memakai sutera). Emas, haram dipakai kaum laki-
laki, namun tidaklah ia najis, karena itu diperbolehkan
bagi kaum wanita untuk memakainya. $eorang ibu haram
dinikahi oleh anaknya, namun telah dimaklumi bah-
wasanya keharaman tersebut tidaklah ntenunjukkan
akan kenajisan seorang ibu tersebut. Walhasil, sesuatu
yang haram tidaklah melazimkan atas kenajisannya.

HUKUM KHOMER
Telah kita maklumi bersama bahwa khomer haram

hukumnya berdasarkdn al-Qur'an, sunnah, dan ijma'
kaum muslimin. Adapun tentang kenajisannya, ulama
berselisih menjadi dua pendapat yaitu: najis dari tidak
najis. Di antara dua pendSLpat tersebut yang kuat adrilah
yang mengatakan tidak najis, berdasarkan argumentasi
sebagai berikut:

1. Ketika khomer diharamkan, kaum muslimin me-
nu'Angkan (menumpahkan)nya di jalan-jalan kota Madi.
nah dan hal itu diketahui'oleh Rosululloh ffi . Sedangkan
telah dimaklumi bahwa jalan kaum muslimin tidaklah
boleh digunakan untuk tempat najis, karenanyalah Rosu-
lulloh ffi melarang kita melakukan buang air di jalan
tempat manusia berlalu lalang (lihat hadits riwayat Abu
Dawud:26).

2. Ketika khomer diharamkan, kaum muslimin menu-
angkannya dari bejana-bejana mereka dan Rosululloh #
tidaklah memerintahkan mereka untuk mencuci bejana-
bejana mereka, sebagaimana ketika diharamkannya dag-
ing hirnar (keledai) piaraan pada waktu perang Khoibar.

3. Ada seorang laki-laki yang ia menuangkan khomer
dari bejana miliknya di hadapan Rosululloh ffi dan beliau
tidaklah memerintahkan laki-laki tersebut untuk mencuci
bejananya Qihat hadits riwayat Muslim: 1529).

4. Asal dari segala sesuatu adalah halal dan bersih se-
lagi tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman dan
kenajisannya. Dan tidak ada dalil yang jelas menun-
jukkan atas kenajisan kfromer.

HUKUM CAIRAN KEPUTIHAN KAUM WANITA
Cairan keputihan yang senantiasa keluar dari sebagian

kaum wanita, sebagian ulama mengatakan bahwa ia
adalah cairan yang najis dan sebagian mengat4kan tidak-
lah najis: Ulama yang mengatakan bahwa ia merupakan
najis,.beralasan karena ia kbluar dari salah satu dua jalan
keluarnya kotoran manusia (qubul dan dubur) dan semua
yang keluar dari salah satu dua jalan tersebut asalnya
najis kecuali jika ada dalil yang menunjukkan akan kesu-
ciannya. Adapun ulama yang ,mengatakan bahwa ia
bukanlah najis, mereka mengatakan: Seorang laki-laki
apabila menggauli keluarganya (isterinya,-red), tidak di-
ragukan lagi bahwa cairan tersebut akan melekat pada

zamarr Rosululloh ffi tringga hari kita ini dan tidalrlah
kita katakan bahwa ia adalah najis, namun diringankan
cara penyuciannya, karena jikalau kita katakan
sedemikian ini, maka membutuhkan kepada daiil lyang
lain yang menunjukkan kepadanya).

Di antara dua pendapat ini, yang paling kuat-insya
Alloh-ialah pendapat yang mengatakan bahwa ia bukan-
lah najis karena tidak adanya dalil yang menunjukkan
atas kenajisannya.

HUKUM MANI
Hukum mani apakah ia najis atau suci, ulama

berselisih di dalamnya menjadi dua pendapat dan yang
paling kuat-ihsya Alloh-ialah pendapat yang menga-
takan bahwa mani tidaklah najis, dengan alasan:

1. Asal dari segala sesuatu adalah suci, maka barangsi-
apa mendakwakan selain dari ini maka hendaklah ia
mendatangkan dalil.

2. Aisyah 4, mengerik mani kering yang mengenai
pakaian Rosululloh ffi gifrat hadits Muslim: 288) dan
mencucinya ketika masih basah (lihat hadits Bukhori:
229). Kalau seandainya mani najis, tidaklah cukup de-
ngan hanya sekedar dikerik.

3. Mani merupakan asal manusia, termasuk pula para
nabi dan rosul, dan tidaklah mungkin mereka yang mulia
lagi terhormat, asalnya dari benda yang najis.

TAYAMMUM UNTUK MEMBERSIHKAN NAJIS
Tayammum dapat menggantikan kedudukan dan

sekaligus berfungsi seperti wudhu dan mandi dalam
menghilangkan hadats besar dan kecil, namun apakah ia
dapat berfungsi menghilangkan najis sebagaimana ia
menghilangkan hadats, seperti kalau luka pada anggota
badan terkena najis dan apabila dicuci dengan pir atau
diusap, akan memudhorotkannya?? Ulama berselisih
dalam masalah ini menjadi dua pendapat, dan yang
kuat-insya Alloh-ialah pendapat yang mengatakan
bahwa ia tidaklah dapat menggantikan fungsi dan ke-
dudukan air karena beberapa alasan:

1. Tayammum hanyalah menggantikan kedudukan air
dalam hal menghilangkan hadats sebagaimana yang ada
dalam al-Qur'an (lihat surat al-Maidah [5]: 6) dan sunnah
(lihat hadits riwayat Abu Dawud: 332, Tirmidzi: L24).

2. Najis wajib untuk dihilangkan dzatnya dari badan
orang yang sholat dan tayammum tidaklah berpengaruh
dalam menghilangkan najis.

Jika seseorang bertanya, bagaimana tata cara sholat
orang yang dalam kondisi di atas (terkena najis)?! Jawab:
Jika seseorang pada badannya terdapat najis, ia wajib
menghilangkannya dan jika tidak bisa dihilangkan
karena adanya udzur Qtalangan), ia sholat sesuai d.engan
keadaannya walaupun'ada najis pada badannya. Alloh
Ta'ala berfirman:

"ieic,friir;iuy

iri+: .-i,,:!:r,,
Maha bertaqwaluh hamu hepada Alloh menurut hesang-



gupa.nnLu.... (QS. at-Taghobun [6a]: 16)

KENCING BIIUATANG YANG HALAL DAGINGNYA
Najiskah kencing binatang yang halal dagingnya,

seperti unta, kambing, lembu, dan lain-Iain dari binatang
yang halal dagingnya? Jawab: Tidak najis. Apa dalil dari
perkataan ini? Jawab: Dalilirya adalah:

1. Rosululloh ffi memerintahkan orang-orang suku
Uraniyyin untuk minum susu dicampur dengan kencing
unta shodaqoh Oihat hadits shohih riwayat Muslim: 1671)'

2. Rosululloh M membolehkan sholat di kandang-kan-

dang kambing, dan tentu saja ia tidaklah sepi dhri kencing

dan kotoran kambing Qihat hadits shohih riwayat Muslim:
306).

3. AsaI dari segala sesuatu adalah suci' tidaklah
dikatakan najis kecuali berdasarkan dalil yang menun-
jukl<an kepadanya.

BANGKAI BINATANG YANG TIDAK MEMITIKI DARAH

YANG MENGALIR
Binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir di-

hukumi suci, tidak najis, sedemikian juga jika ia telah
menjadi bangkai. Hal ini karena diqiyaskan kepada lalat
y"trg lutrrh k" daLam minuman. Rosululloh ff bersabda

tentang lalat yang jatuh ke dalam minuman:
"Jiha lalat terjatuh pada minuman halia.n, maka celup-

kanlah d,an hemud.ian keluarha'ntah (buqnglah)."' (HR.
Bukhori)
: Segi pengambilan dalil hadits di atas adalah: Bila lalat
dicelupkan ke dalam air, maka tidak menutup kemung-

kinan dia akan mati dan menjadi bangkai dan Rosululloh

ffi tiaaklah memerintahkan agar minuman tersebut di-

tumpahkan, maka hal ini menunjukkan secara jelas

bahwa lalat tidaklah najis, dan diqiyaskan kepadanya bi-
natang-binatang yang tidak memiliki darah yang meng-

alir, seperti: Iebah, semut, serangga, dan binatang kala.
Bagaimana dengan bangkai cicak?! Imam Ahmad 6i5

mengatakan: "Cicak merupakan binatang yang memiliki
darah yang mengalir."

Jika demikian, maka bangkai cicak dihukum najis,

sedemikian juga tikus.

HUKUM DARAH YANG MENGALIR
Bagaimana dengan darah? Najiskah atau tidak?!

Dalam masalah ini ulama berselisih menjadi dua penda-

pat. Pendapat yang shohih-insya Alloh-ialah pendapat

yang mengatakan bahwa darah yang mengalir tidaklah
najis, dengan argumentasi berikut ini:

Para sahabat &.' melakukan sholat, sedangkan darah
mengucur dari luka-Iuka mereka dan mereka tidaklah
menlhentikan sholatnya. Umar bin al-Khoththob 'dl-,

ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, beliau melan-
jutkan sholat, sedangkan darah mengucur dari lukanya.
Tidak ada dalil yang jelas menyatakan akan kenajisan
darah.

BIIAAIR DALAM BEJANA DIMINUM ANJING
Apabila bejana berisi air diminum oleh lnjing, maka

sisa air yang ada dalam bejana tersebut?ituang (di

tumpah)kan u"" o",k .H-""ggunakan
tujuh kali cucian (Iihat hadits shohih riwayat Bukhori:
172) dan digunakan debu pada salah satu dari cucian

tersebut (lihat'hadits riwayat il'Bazrar dari jalan Abu
Huroiroh dan al-Haitsami dalam Majma' Zawuid me-

ngatakan para perowinya adalah perowi shohih kecuali
Syaikh darial-Bazzar l7l278l dan berkata Ibnu Hajar [ot-
Talhhis al-Habir no. 35]: "Sanadnya hasan").

. Penggunaan debu, sebaiknya pada cucian pertama,

dengan alasan:
1. Telah datang nash yang menjelaskan hal itu (lihat

hadits shohih riwayht Muslim: 279)'
2. Riwayat yang nrcnyatakan bahwa debu digunakan

' pada cucian pertama, lebih kuat.
3. Apabila debu dijadikan pada cucian pertama, maka

najisnya telah menjadi ringan.
Apakah'selain debu dapat menggantikan fungsi dan ke-

dudukan debu? Jawab: Ulama berselisih dalam masalah

ini, dan yang lebih kuat-insya Alloh-ialah pendapat
yang menyatakan bahwa selain debu tidaklah dapat
menggantikannya, dengan alasan:

1. Nash (dalil) telah datang menjelaskan bahwa salah

satu cuciannya dengan menggunakan debu dan kewajiban
kita adalah mengikuti nash.

2. Bahan-bahan pencuci yang lain sudah ada pada

masa Rosululloh ffi , tetapi tidaklah Rosululloh ffi meng-

isyaratkan kepadanya.
3. Barangkali di dalam debu terdapat bahan pembunuh

kuman yang terdapat dalam liur anjing yang tidak di-
jumpai pada yang selainnya.

4. Debu merupakan salah satu bahan bersuci secara

syar'i seperti dalam tayammum, dan ia berfungsi sebagai'

mana air.
Jika bejana berisi air dijilat anjing harus dicuci se-

banyak tujuh kali, apakah hukumnya sedemikian juga

bila ia (anjing) menjilat bejana kering atau menggigit
sesuatu? Jawab: Bilamana ia menjilat bejana kering
(tidak berisi air) atau menggigit sesuatu tidaklah dicuci

sebanyak tujuh kali, karena tidaklah ada dalil yang me-

nyatakan wajibnya hal tersebut, kecuali pada bejana yang

berisi air, dan perburuan dengan (bantuan) anjing ada
pada zaman Rosululloh ff sedangkan beliau tidak me-

merintahkan mencuci bagian binatang yang digigit oleh

anjing pemburu.

BIIAAIR DA]AM BEJANA DIMINUM KUCING

Telah kita ketahui tentang hukum bejana berisi air
yang dijilat oleh anjing, lalu bagaimana dengan bejana
yang dijilat oleh kucing, apakah ia diperlakukan seperti
ketika dijilat oteh anjing? Jawab: Bejana berisi air ya4g

dijilat oleh kucing tidaklah dicuci sebagaimana ketika ia
dijilat oleh anjing, karena kucing tidaklah najis seba-

gaimana anjing. Rosululloh M bersabda:
"sesungguhnya hucing tidahlah najis, ia binatang yang

suhu memb'antu kalian." (HR. Abu Dawud:75)

Semoga bermanfaat, dan sholawat serta salam semoga

tercurah bagi Rosululloh, sahabat, dan pensikut.me,fek&
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Aganra lslaln sebagai nranhaj hidup yang liarlil
natakamil (sernpurna) nrcngalur dan nreurbinrbirrg
untrrk rnenuiu hesolnpunlitiut itgat' lcrtrapai
liebahagiaan hitlup rlunia dan alihirat.

slam mernberi bimbingan yang berharga kepada orang tua-
khususnya-tentarig apa yang harus mereka lakukan demi
kemaslahatan anak-anak mereka sejak di alam rahim. Ter-

lebih lagi jika mereka mengingat hadits Rosululloh S seperti sab-
danya tentang janin setelah ditiupkan roh di perut ibunya laiu
ditulis baginya rezeki, amal, dan celaka atau bahagia (lihat HR.
Bukhori 6594 Muslim 2643).

Maka orang tua semakin bersemangat keras unfuk mengusa-
hakan sebab-sebab tercapainya kebahagiaan anak mereka, karena
Alloh tidak menjadikan kebahagiaan dan kebinasaan kecuali rnen-
jadikan pula sebab-sebab yang menuju kepada keduanya.

Kisah orang-orang sholih dahulu sangat banyak yang menun-
jukkan betapa besar perhatian mereka dalam masalah ini. Ailoh
mengabadikan kisah-kisah mereka dalarrr al-Qur'an karena di
dalamnya terdapat ibroh yang sangat dibutuhkan oleh orang-
orang yang datang sesudah mereka.

Sebagai contoh, keluarga Imron yang sholih. Isterinya yang
sholihah mengandung seorang bayi, ia sangat berharap kepada
Alloh kebahagiaan apabila anak yang dikandungnva lahir se-
bagai anak laki-laki maka ia akan mempersembahkannya
kepada Alloh untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis, karena
itu ia bernadzar kepada Alloh:

.-L: lLt l"o;-:l)- v. JJ

(Ingatlah) ketika isteri Imron berkata: "Ya Robbku, sesungguhnya
aku menadzarhan kepada Engkau anak yang dalqm kandunganhtL
menjadi hamba yang sholih dan berkhidmat (di Baitul Maqdis).
Karena itu terimalah (nadzar) itu daripadahu. Sesungguhnya Eng-
kaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Ali
Imron [3]:35)

Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi pelaku tarbiyah,
terutama bapak ibu, betapa pentin$nya tarbiyah ibu dalam kandung-
an dan betapa besarnya pengaruh positif dari kesholihan bapak dan
ibu terhadap bayi yang dikandung sebelum lahir ke alam dunia. Is-
teri Imron-yang berasal dari keluarga yang mulia pilihan Alloh,
bersama keluarga lbrohim, Nuh, dan Adam-sangat nampak dari

Q4 al-tllauaddah\-' r 
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kisah ini'bagairnana ia melakukan sebab-sebab yangbaik,

dalam mengharapkan keturunan yang sholih' Dia banyak
berdo'a, ikhlas, rajin beribadah, dan merendahkan diri
kepada Alloh Ta'ala. Oleh karena itu, Alloh mengabulk'an

do'anya.
Firman Alloh:

(3 sq 6i, r )h;{,_tffiy
{@ -eSt6'

Maha Robbnya nrenerirnanya (sebagai nadzar) dengan pe'

nerirnaan yang baih, dan mendidihnya dengan pendidihan
yang baih d'an Alloh meniadikan Zaharia pemeliha' '

ranyct,' (QS. Ali Imron [3]: 37)

' Maka, dari barokah kesholihan wanita mulia ini lahir-
lah Maryam ash-Shiddiqoh' Kesholihan ibu yang'mulia ini
teru's membuahkan hadl yang penuh barokah. Daritahim
Maryam lahirlah Nabi Isa>r&r Kalimatulloh'

Firman Alloh [$6 :

t, # 9",,i"i,fr'ol i*;?j;;li 46 iJ Y

^t rriii cQr iJ,fi &'g;ii*i
{@dr'-'t'Ji sa'e{6

(Ingatlah), ketika maluihat berhata: "Hai Maryant, sesung'

guhnya Alloh menggembirq.han hamu (dengan helahiran
seorang putera yang d'iciptahan) dengan halimat (yang

d,atang) daripada-Nyq, nanxanyd a'l-Masih Isa putera

Maryqm, seordng terkemuha di dunia dan di ahhirat dqn

term.asuk ora'ng'orang yang didehatkan (hepada Alloh).
(QS. Ali Imron [3]: 45)

Maryam shiddiqoh, afifah, sholihah, dan ahli ibadah
bersama Nabi Zakaria,>c&r dengan kesholihannya, sangat

layak untuk mendapat barokah langit dan bumi yang me'

limpah untuknya.
Birgi orang yang mentadabburi ayat'ayat al-Qur'an dan

hadits-hadits Rosululloh S tentang barokah, taqwa, dan

amal sholih akan mendapati keajaiban yang akal manusia

tidak sanggup memikirkannya. Lihatlah firman Alloh
(yang artinya):

6'r,e -G3c,t;)i eS:& Ps u:ii...P
*;ni * b;as*r:;4i Si;a;ls"t:t

... Setiap hali Zaharia masuh untuh menemui Maryam di
rnihrob, ia dapati mahanan di sisinya. Zqhariq berkata:
"Hai Maryarn, dari mana hamu mernperoleh rnahanq'n

ini?" Maryam menjawab: "Mahanan ini dari slisi Alloh. Se'

sungguhnya Alloh rnernberi rezehi hepada srppa yang dihe'
hendahi-Nya tanpa hisab." (QS. Ali Imron [3]: 37)

Dan pengaruh positifyang lain dari tarbiyatl
adalah setelah A).loh menyebutkan nabi-nabi yang

dan keluarga orang-orang sholih yang dipilih;Ny
Alloh:

{@' "r.&b''t*ioJ.

Sebagai sutu heturunan dari yang sebagiannya
d.ari yang loin.... (QS. Ali Imron [S]: 3a)
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Berkata Syaikh Abdurrohman as-Sa'di 4&r j iYAir"U,'t

jadi kecocokan dan kesamaan antara merqliq
i"un dan akhlaq'yang mulia, artinyd'i1
keturunan rnereka mengikuti bapak'bapak.$
gaimana dalam ayat (yang artinya): Dan Ka
pula derajat sebahagian dari bapah'bapah n
runan mireha, dan saudara-saudara
telah memilih rtereka untuh menjadi
rosul, dan Kami rnenunjuhi mereha he ialaln
(QS. al-An'am [6]: 87)."1

Ini dari umat-umat dahulu. Adapun dari'umf,t!
loh M sangat banyak. Misalnya, kisah tlarrtru
,.& dengan suaminya,'Abu Tholhah .S2, yang ditii
kan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas binMalikl
berkata: ,,,t,1'{

Anak Abu Tholhah sakit, lalu Abu Tholhah kel

/ /,-\ L.
4b l-il)l{-',t--.>,^t-J\€2rr . t' ;

masjid dan anak tersebut meninggal dunia,
bali ke rumah, ia bertanya: "Bagaimana keadaa$i
ku?" Jawab Ummu Sulaim: "Dia sekarang lebih'
dari sebelumnya." Kemudian Ummu Sulaim
makan malam untuknya dan ia makan malam lalu
gaulinya. Setelah selesai hajatnya, berkata U
Iaim: "Makamkanlah anakmu (wahai Abu
Tatkala pagi hari ia pergi menemui Rosululloh
mengabarkan kepada beliau kejadian itu, maka k;
sululloh ffi : 'Apakah kalian tadi malam bergatil?ry'

Abu Tholhah:'Ya.l'Maka kata Rosululloh ffi : "Yar

berkahi mereka dalam hubungan mereka tadi
Lalu Ummu Sulaim melahirkan seorang anak
Abu Tholhah mengatakan kepadaku (Anas): "Ba
yi ini kepada Rosululloh ffi ." Maka Anas mettbu

o kepada Rosululloh M dengan beberapa buahll,lr{m
anak itu diambil oleh Rosululloh ffi dan betriafi,

apakah ia membawa sesuatu? Jawab Anae: {Y
kurma." Maka Rosululloh ffi mengambiikurr
dan mengunyahnya lalu memasukkannya ke tnulUt,i

tersebut untuk mentahniknya dan menamainya
(HR. Bukhori: 5470 dan Muslim: 2144)

Syahidyang kita ambil dari kisah ini adalah perkataan

Rosululloh # :

W 3$ e,ui,its(

'Ya Alloh, berhahi ked'uanya d'alam hubungan mereha ta'd'i

malam."

' Iafsr? as-Sa'di hlm. 129



'menunjukkan begitu besar perhatian Rosululloh ffi
tarbiyah anak yang ditujukan pada Ummu Su.

dan umatnya sejak anak mulai dari setetes air dalam
ibunya.

Pgtunjuk Rosululloh ffi dalam menggauli isteri yaitu
(yang artinya): "Dengan namci AIIoh. Ya Alloh,

harni d,ari setqn dan jauhkanlah setan dari
yang Enghau haruniahan kepada hqmi." (HR.

: 5165). Karena kata Rosululloh #'di akhir ha-
'Apabila Alloh mentaqdirkan lahirnya anak dari per-

tersebut maka tidaklah akan disentuh oleh setAn
setiap anak yang lahir'pasti menangis karena
getan,"

Imam Nawawi'jl!a: "Dalam kisah ini ditun-
keutamaan Ummu Sulaim, di antaranya: besarnya

Ummu Sulaim, betapa ridho (rela)nya dia ter-
taqdir Alloh, dan jernihnya akalnya tatkala dia

kematian anaknya pada sr,raminya di awal

hukum-hukum Alloh dan rosul-Nya akan sangat berpe-
ngaruh negatifbagi bayi yang ada dalam kandungannya.

Fakta dan ilmu kedokteran membuktikan bahwa wa-
nita hamil yang banyak tingkah, bayi yang dikandungnya
akan ikut bertingkah banyak. Sedang wanita hamil yang
banyak diam dan tenang, bayinya ikut tenang tidak ba-
nyak bertingkah. Ini adalah hubungan antara ibu dengan
bayi secara jasmani yang tentunya hubungan keduanya
secara rohani demikian juga, bahkan lebih, karena roh
Iebih berpengaruh terhadap jasad ketimbang sebaliknya.

Sesungguhnya Sahl at-Tusturi telah mentarbiyah
anak-anaknya semenjak masih dalam sulbinya, maka ia
selalu beramal sholih dengan harapan agar Alloh mem-
berikan kemuliaan kepadanya de4gan anak yang sholih
seraya berkata: "Sesungguhnya aku memegang janji Alloh
yang diambil oleh Alloh kepadaku sejak di alam arwah
dan sesunggrihnya aku memelihara anak-anakku mulai
saat itu hingga mereka dikeluarkan oleh Alloh ke alam
dunia."

Ini adalah dalil tentang perhatian besar kaum salafter-
hadap anak keturunan mereka. Semoga Alloh memberi
rezeki kepada kita semua anak-anak yang sholih. (Lihat
Manhaj Tarbiyah Nabawiyyah: 53)

Perhatikan, betapa besar pengaruh kesholihan orang
tua terhadap anak keturunan mereka, sampai-sampai se-
jak mereka belum lahir ke dunia. Ini adalah motivasi be-
sar agar seseorang selalu memperhatikan masalah ini.

Nabiyyulloh al-Khidhir -ai&r membangun tembok se-
cara sukarela bersama Nabiyyulloh Musa,ar$r dan kedua-
nya tidak meminta upah. Tatkala Nabi Musa ,u&r
berkata kepadanya: "Seandainya engkau mengambil upah
dari pekerjaan ini", beliau (Khidhir) menjawab: 'Adapun
dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di
kota itu dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi
mereka berdua sedang ayah mereka adalah seorang yang
sholih." (Lihat QS. al.Kahfi [18]: 82)

Ibnu Katsir 'i')d berkata: "Ini adalah dalil bahwa orang
yang sholih dijaga keturunannya oleh Alloh dan barokah
ibadahnya meliputi mereka di dunia dan akhirat dengan
syafa'atnya buat mereka dan Alloh mengangkat derajat
mereka setinggi-tingginya di surga sehingga ia bertambah.
kebagiaannya sebagaimana hal ini diterangkan dalam al-
Qur'an dan sunnah. Berkata Sa'id bin Jubair dari Ibnu
Abbas '.4! bahwa kedua anak yatim tersebut dijaga
karena kesholihan bapak mereka tanpa menyebut kesholi-
han mereka sedangkan bapak mereka yang sholih adalah
kakek mereka yang kqtujuh, Wallohu A'lam;' (Tafsir lbnu
Kqtsir 3194)

Untuk menjaga kemaslahatan tarbiyah janin dalam
kandungan, maka syari'at memberi keringanan bagi wa-
nita hamil untuk tidak berpuasa pada bulan Romadhon
apabila ia khawatir terhadap janinnya. Dari Ibnu Abbas
*$, , aia berkata: 'Apabila wanita hamil khawatir ter-
hadap kemaElahatan dirinya atau bayi yang dikandung-
nya di bulan Romadhon maka ia berbuka dan memberi
makan setiap hari seorang miskin dan tidak mengqodho
puasa." (Baihaqi 4/230 de-ngan sanad yang kuat).

Billahit taufiq. *

agar suaminya tenang, tenteram, tanpa rasa sedih.
r Sulaim) menyajikfn makan malam lalu berdan-

secantik-cantiknya dengan harapan agar suaminya
hingga terpenuhi keinginannya." (Syarh

LUt24)
al-Hafizh Ibnu Hajar 8fu :'\ang mendorong

Sulaim untuk melakukan ini semua adalah mubq-
(bersungguh-sungguh) dalam bersabar dan pasrah
qodho Alloh dan mengharap kepada-Nya agar

menggantikannya dari apa yang telah luput. Sebab jika ia
, memberi tahu Abu Tholhah tentang kematian anaknya
- pada saat itu juga maka akan menyibukkannya dengan
kesedihan dan akhirnya tak terpenuhi apa yang ia ingin-

" kan (yaitu keinginan untuk hamil agar Alloh menggan-

i,i:rMeka dari barokah do'a Rosululloh M dan ijabah dari
ia (Ummu Sulaim) melahirkan anak yang sholih

,,lbefirama Abdulloh dan dari Abdulloh lahir anak-anak
ulama, dan ahli al-Qur'an. (Lihat Syarh Muslim

i'w111)
alangkah menakjubkan hikmah ilahiyyah

menghubungkan antara kesholihan, bapak ibu de-
i$rraknya selagi di alam kandungan. Karena itu, sa-
ih patut bagi para orang tua, khususnya.para ibu
dalam masa hamil, hendaknya mereka banyak

the,rsabar dari segala musibah, baik sakit, kekurangan
hArta, kematian anak atart keluarga, dan lain-lain.

Hendaknya mereka banyak beramal sholih, berdo'a,
berdzikir, tilawah (membaca) al-Qur'an, tholabul ilmi (me-
nuntut ilmu syar'i), shodaqoh, dan amalan-amalan sun-
nah dengan ikhlas, tawakkal, penuh pengharapan
kepada-Nya akan lahirnya seorang anak yang sholih.
Sesungguhnya Alloh Maha Mendengar lagi Maha Menge-
tahui.

Dan kebalikannya, bahwa kecenderungan seorang ibu
yang sedang hamil kepada kebatilan, senang dengan ton-
tonan-tontonan batil, pendengaran batil, dan lalai dalam

rr rtikan anaknya yang meninggal tersebut). Maka tatkala
i AUoh mengetahui keikhlasan niatnya, Alloh mengabulkan
' |qT"T{adan memperbaiki anak keturunannya)' (Fat-

'hwl Bari 31219)
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erawal dari tahunfOO5 ketika karni mulai
memikirkan tenfing upaya membekali
anak kami dengan pendidikan Islami. Di

qnLan autt sal4h safunya..da*is t,|t*,giitih$;t,{[$i't;,,',

di internet yang dilelola oleh saudara kita seaqi-
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lru.
Pada,:Bulan April:?00G:kami' berihieiaiif',ulliuk'

mengada-karl,spmina4 kbcil'kecilau,:dqlam,,rag-gka,
memperkenalkan wfi.cana L{ om,e,*ehaoIinS kepada

saudara kita soaq:dah di kota k4mi,'Kami,pjlih
judul yang agak'eedikit'rpro:uokatif yaitu'-B.umah .

(Konkakan)ku Ma'hadAnakkrit. 1

,: Dalam serninar itukami rnencoba mengingatkan
kemlalifungsi orang tua sebagai pendid-ik pertama

dan utama bagi anaknya .dan. menging-a kan ten-
tang konsep al-Urnmu' Madrbsatun Komentar
yang muncul beragarn. Ada yang biiang tidak real-
istis, sulit menjalankannya, dan ada juga yang ter-
tarik dengan wacana ini.

Kemudian dalam rangka menindaklanjuti ren-
cana untuk "tidak menyekolahkan" anak kami, pa-

da bulan Mei 2006 kami b erziarah sekaligus survei
ke ikhwah di kota K yang memiliki program pen-

didikan anak-anak yang penyelenggaranya adalah
orang tua mereka sendiri.

Kami berangkat bersama beberapa ikhwah yang
juga punya keinginan "tidak menyekolahkan"
anaknya. Ketika kami ziarah, salah satu orang tua
di K menyatakan bahwa mereka tidak tahu apa itu
Homeschooling.Yang mereka tahu, kata orang tua
tersebut, salah satu tanggungjawab orang tua ada-

Iah mendidik anak dengan pendidikan Islami.
Yang mereka lakukan adalah membuat pesantren
keluarga yang pengelolanya adalah para orang tua.

bany8k mendapat .ma-

ksta kami belum ada lembaga penilidikan Islarn
yang shohih sehingga banyak keluarga kauln mus'
ii*i" di kota kami yang menitipkan anahnva di
pondok pesantren di luar kota yangjaraknya ratus-
an kilorneter dari kota kami.

Terus terang saja, bagi kami berat untuk meni-
tipkan anak *i pondok pesantren di luar kota me-

ngingat anak kami yang masih kecil dan masih
butuh kasih sayang serta perhatian abi dan umi-
nya. Di sampingitu kami juga membayangkanbia-
ya yang.akan dikeluarkan sedangkan dari segi
penghasi.lan boleh dibilang pas-pasan. Namun di
sisi lain. kami juga lebih tidak tega lagi jika anak
kami disekolahkan di lembaga pendidikan yang
tidak membekali anak kami dengan ilmu Dienul
Islam atau sekolah berlabel Islam yang tidak mem'
perhatikan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Suatu hari seorang teman bercerita tentang kon-

sep Homeschooling (Sekolah Rumah) yaitu konsep
penyelenggaraan pendidikan bagi anak didik de-

ngan orang tua sebagai penyelenggara sekaligus
gurunya dan rumah sebagai tempat belajarnya.
Saya dan isteri mulai memikirkan konsep ini sam-

bil meicari info di internet tentang konsep Home'

al-tllauaddah Q'7
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,;:, rj,Su gg11fu':srrafu:hst yangr,menyejukkan hati di

' 
m4h&pa,r&ofaiig:tua'bekerja sama dalsrn,kebaikan
dan taqwa. Kami terkesan dengan apa yang di-

i:].Efttkan'o1pfilikhwah ealafiyyin di kota K tbrsebut
: :den lrerte&ad' untilk ryelaksanakan program yang'
,g.am* :koia'kdmi;, .

:,,: 
: : 
:$€ffi g. 6srj alannya waktu, *u"*nu Horft esc hoo I -

. ing, ini. menjadi sesuatu yan g banyak dibicaralcan
o,leh banyak;kalangal terutama, bagi para orang
tua yang sangaf pgduli terhadap pen*idikan anak-
anaknya. D*n' Nhs,md.ulillo,h pemeri.ntah, dalam
hal ini Depdiknas, sangat tanggap dan'mengako-
mqdasi wacana'Hameschqokng ini. Hal ini dibuk-
tikan den€an diadakannya Serninar Homewhooling
di Depdiknas Jakarta pada t8 Juni ?006 lplu dan
kami pun mengadiri seminar tersebut: Petinggi-
pbtinggi Depdikna* yang'menj adi pembicara demi
nar tersebut menyatakan bahwa Sekolah Rumah
(H o me schoo ling) diakui sebagai bentuk pendidika n
yang legal dan sah. Semua itu semakin memantap-
kan kami untuk "tidak menyekolahkan'1 anak
kami.

Langkah selanjutnya adalah mengajak beberapa
orang tua yang memiliki anak usia sekolah untuk
menjalankan program ini. Alhq,md.alillah, ada sem-
bilan anak usia SD yang orang tuanya bertekad
untuk menjalani Sekolah Rumah. Penyelenggara-
an'pendidikan anak-anak ini dikordinasi serta di-
bimbing para orang tua mereka sendiri terutama
para ummahat yang dikatakan al-Urnmu Mad,ro-
satu.n.

Alhamdulillah, d,engan program ini kami dapat
membekali anakjanak kami dengan kurikulum Is-
lami tanpa harus berpisah dan menanggung rindu
dengan anak-anak kami dengan menitipkan di pon-
dok pesantren dan juga tidak khawatir dengan pe-
ngaruh buruk dari sekolah-sekolah yang tidak
memperhatikan syari'at Islam.

Agustus 2006, para orang tua mulai bekerja sa-
ma dalam penyelenggaraan pendidikan Islami un-
tuk anak-anak kami. Tempai belajar kami banyak
yaitu di rumah tiap-tiap santri yang mayoritas
masih mengontrak dan tempat belajar bergantian
sesuai kesepakatan. Maka jadilah "Rumah Kon-
trakanku Ma'had Anakku". Dengan konsep penye-
lenggaraan pendidikan oleh orani tua ini kami
mendapatkan pengalaman tentang pengelolaan
pendidikan setingkat SD. WalhamduliUuh.

Setelah berjalan satu tahun, kami tetap menga-
jak para orang tua untuk menjalankan progrAm ini.
Salah satu upaya yang kami lakukan adalah meng-
adakan "Seminar Pendidikan Islam" tanggal 29
April 2007 dengan pembicara al-Ustadz Aunur
Rofiq bin Ghufron 'i{y6; . Beliau menjelaskan ten-
tang pentingnya ilmu Dinul Islam dan mema-

parkan tulisan beliau di majalah AL FURQON
edisi. tr :tahun,6.ffi 'dll;af',!427).birtbma r'iKe. mana
menyekolahkan anak?"

Dalam seminar ini pula kami menyampaikan
kepada kaum muslimin tentang upaya mendirikan
Maikaz Islami yang akan dijadikan pusat pen-
didikan Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah di kota
kami. Sekolah Rumah yang kami jalankan dijadi-
kan proyek perc,onffian madrasah'di masa yang
akan datang (semoga. Alloh memudahkan usaha

,kami, amin). Selelum qerninar, kami menampilkan
hafalan anak-anak yang kami didik yaitu hafalan
surat-surat al-Qur'an Juz 29 dan Juz 30, hadits Ar-
tra'in anlNawawiyg'ah, dan matan kkab {Jshul .ats-
TffiIqtsuh serta p,ereakapan bahasa Arab seder-
hana.

Mei 2007 kami meminta izin kepada al-Ustadz
Aunur Rofiq :61g6 untuk mengunjungi Pondok Pe-
santren al-Furqcn yang beliau asuh dan Alham-
d;alillah beliau mengizinkan {j azahulloh khoir o n
katsiro). Di Pondok al-Furqon kami banyak ber-
tanya tentang penyelenggaraan Pondok Pesantren
,dan yang paling berharga adalah untaian nasehat
dar:- us$tid,z Pondok Pesantren al-Furqon Gresik.

Salah satu nasehat yang disampaikan al-Ustadz
Aunur Rofiq adalah; dalam mendidik anak hen-
daknya jangan diarahkan untuk mengejar ijazah.
Kami terima nasehat tersebut dan Athumd,ulillah
dengan nasehat itu semakin memantapkan hati
kami untuk terus nrenjalankan program Sekolah
Rumah kami karena sampai saat ini kami mempri-
oritaskan pendidikan Diniyyah terutama hafalan
al-Qur'an.

Saat ini ada 4l anak yang bergabung dengan
program Sekolah Rum6h ini, Alhdmdulilluh. Mu-
dah-mudahan A]loh senantjasa menoiong kami
agar istiqomah' dalam memberikan p.rriidiku.t
Islam untuk anak-anak kami melalui program
Homeschooling yang semuanya digerakkan oleh
para orang tua.

Harapan kami mudah-mudahan hal ini menjadi
inspirasi bagi ikhwah sekalian agar dapat mem-
bangun madrasah-madrasah bermanhaj salaf yang
berbasis keluarga di kotanya masing-masing. Me-
lalui majalah ini kami juga ingin menyampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para
asatidz Pondok Pesantren al-Furqon Gresik, khu-
susnya kepada yang kami cintai al-Ustadz Aunur
Rofiq bin Ghufron, yang telah banyak memberikan
masukan berharga dalam upaya pendidikan anak-
anak di kota kami. Jazahumullohu lehoiron hatsiro.
Wabillahit taufiq wal hidayah.

3B al-tllauaddah
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Dqri Abd.uttoh bin Mas'ud, ,'4& berhatq: Nabi M jtna
mqsuh waktu sore berdo'a: "Kq,mi telah memasuhi wahtu
sore dan kerajaan hanya mililz Alloh, segala puji lzepunya-
qn Alloh, tidak ada sesembqhan (yang haq) selain Alloh
Yang Maha Esu, tidak ada sehutu bagi-Nya."-Hasan bin
Ubaidillah (salah seorang rowi hadits) mengatahan: ahu
mengira lbrohim bin Suwaid (gurunya) meriwayatkan di
dalamnya-: "Bagi-Nya herajaan dan pujian dan Dia
Mahq, Kuasa atas segala sesua.tu. Ya Robblzu, ahu memo-

hon hebaihan qpq-apa yang ada pada mq,la,m ini dan he-

bctikqn sesudahnya, dan ahu berlindung hepada-Mu dari
kejelehan mala.m ini dan kejelekan setelahnya. Ya Robbhu,

aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan d'qn kejelehan
nxasa tua,. Ya Robbfur,'ahu berlind'ung hepada-Mu dari
ad,zab neraha d.an ad,zab hubur." Jilza rnemqsuki waktu
pagi Nabi M jugo berdo'a: "Kami telah memctsuhi wqktu
pagi dan kerajaan hanya milih Alloh, segala puji hepunya-
an Alloh, tidah qdq, sesembahan (yang haq) selain Alloh
Yang Maha Esa, tidq,h ada sehutu bagi-Nya. Bagi'Nya her-

ajaan dan pujian dan Dia Maha, Kuasa atas segala sesu'

atu. Ya Robbku, aku memohon hebqihan apa-apa yang ada
hari ini d.a.n hebaikun setelahnya, dan ah'u berlindung
kepada-Mu dari kejelehan hari.ini dun heielehan setelah'
nya. Ya Robbhu, aku berlindwng lzepada-Mu dari hem.q'

lasan d.un hejelehan ms,sa tua. Yq Robbku, ahu berlindung
hepada-Mu dari adzub neraha dan adzab hubur.'\

MAKNA'MUFRODAT' YANG PENTING

(;f lfami memasuki waktu sorc)l (;ii11 (Kami mema-

suki waktu pagi)

Yang dimaksud: "Petang adalah awal dari suatu malam,
sedangkan pagi adalah adalah awal dari siang hari. Ada-
pun waktu dzikir sore/petang hari adalah setelah Ashar
sampai Maghrib sampai berlalunya sepertiga malam atau
pertengahan malam, sedangkan dzikir-dzikir pagi hari
dibaca mulai terbitnyafajar sampai posisi matahari di se-

Oleh: Ust. Abu Bakar bin Muhammad Ali al-Atsari

belah timur sama dengan posisinya di sebelah barat
tatkala waktu Ashar." (Futuhat ar-Robbaniyyah 71662)

#.i tiS (Dan kejelekan masa tua)

artinya dikembalikannya kita menjadi pikun karena hal
tersebut akan menghilangkan tujuan dari suatu kehidu-
pan yaitu berilmu dan beramal disebabkan hilangnya
akal. (Lihat q,l-Ihmal q.l-Mu'lim bi Fawa'idil Muslim 8121'7,

al-Mirqoh 411651)

KANDUNGAN DO'A INI
1. Penetapan waktu pagi dalam istilah syar'i yaitu mulai

terbitnya fajar, bukan dari jam 12.00 malam; karena
hal ini akan berimplikasi pada hukum-hukum syar'i
yang lain.

2. Bahwasanya semua perkara baik dan buruk berada di
tangan Alloh {H .

3. Disyari'atkan meminta kebaikan di semua waktu dan
berlindung dari semua kejelekan.

4. Bolehnya bertawassul dengan Asma' (Nama) dan Sifat
Alloh dS .

5. Bolehnya bertawassul dengan menampakkan rasa
butuh dan berhajat kepada A1loh $H .

6. Bolehnya bertawassul dengan kalimat tauhid ijJnjld1V

7. Anjuran berlindung dari sifat malas dan jeleknya masa
tua.

8. Anjuran memohon kebaikan di masa tua.
9. Penetapan adanya adzab kubur.

10. Penetapan salah satu namaAlloh yaitu fulji G,uju).
*

1 HR. Muslim kitab Adz Zkru Wad Du'a, bab fil Ad'iyah no.2723, Abu
Dawud kitab A/Adab, bab MaYaqulu idza Asbaha no.5071, At-
Tirmidzi kitab Ad Da'awaat, bab Ma Jaa'a fid Du'ai idza Asbaha wa
idza Amsa no 3390.



Oleh: Abu Hafizh Dzulkifli

ffi\50fu
DITETAPKAN

DEMI KEMASI.,NUATAN MANI.JSIA'
iapa saja yang memperhatikan.dan menelaah ser-
ta meneliti nash-nash syari'at Islam dan hukum-
nya yang telah ditetapkan dalam kehidupan

manusia, niscaya ia dapati semua ketetapan terselbut ber-
tujuan mengantarkan nglnusia pa.da kemaslahatanl Me-
wujudkan kebaikan bagi mereka serta menghindarkan
mereka dari semua bentuk macam bahaya dan kesulitan,
baik masalah dunia maupun akhiratnva.

Dan tiadalah Kami mengutus kctmu,, melqinkq,n untuh
(menjad,i) rohmat bagi semesta olom. (QS. al-Anbiya'
[21]:107)

Semua itu merupakan hujjah bagi manusia yang tidak
menaati Alloh dan Rosul-Nya. Alloh ffi telah menjelas-
kan dalam kitab-Nya:

fi.u"-2yt|#*3 V

{ @ (5; r}*,ffi t*r"J:ji'"2.X;
(Mereka Kami utus) selaku rosul-rosul pembawa berita
gembira dan pemberi peringatan agar tidak adq, alasan
bagi manusia memba.ntah Alloh sesudo,h diutusnyq, rosul-
rosul itu. Dan adqlah Alloh Maha Perhasa tagi Mqna Bi-

jahsana. (QS. an-Nisa' [4]: 165)
Berkata Syaikh Abdurrohman as-Sa'di 615 dalam

tafsirnya: "Alloh Ta'ala menyebutkan para rosul-Nya, di
antara mereka ada yang Dia ceritakan dan ada pula yang
tidak Dia ceritakan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah
mereka sangatlah banyak, dan tujuan mereka diutus
untuk membawa berita gembira bagi siapa yang menaati-
Nya, berupa kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya.
Mereka pula membawa peringatan bagi siapa yang
bermaksiat kepada-Nya dan orang-orang yang menyelisihi
mereka, berupa kesengsaraan di dunia dan akhirat. Agar
tidak ada alasan lagi bagi manusia setelah diutusnya para
rosul sehingga berkata: 'Sesungguhnya tidak datang ke-
pada kami utusan yang membawa berita gembira dan
peringatan', padahal telah datang kepada mereka semua
itu." (Taisir al- Karimir Rohman: 275)

Alloh telah menerangkan dengan gambla4g dan rinci
dampak-dampak yang ditimbulkan oleh syari'at Islam

yang semua itu bertujuan demi kemaslahatan manusia.
Kita bisa mengambil beberapa contoh:

1. SHOLAT
Sholat merupakan ibadah yang sangat agung, dan ter-

masuk panji tauhid yang amat tinggi. Mengandung ba-
nyak hikmah yang membawa kemaslahatan manusia
serta menuju pada perbaikan seorang muslim baik pada
dirinya maupun orang lain, di antaranya:

Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

i;tai 4\-, -;K)i O ql € )i G,lri *
b

;Jii, \rl

iri J, nC::.o&
Bacalo,h qpa yang telah diwahyuhan hepadamu, yaitu al-
Kitdb (ul-Qur'an) dan dirikanlqh sholat. Sesungguhnya
sholqt itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) heji dan
munghar. Dan sesungguhnya mengingat Alloh (sholat)
adqlq,h lebih besar (heutamaannya dari ibadah-ibadah
yang lain). Dan Allok mengetahui apq yang hamu ker-
jahan. (QS. al-Ankabut [29]: 45)

Sholat merupakan bukti rasa syukur kepada Alloh.
Bersyukur atas nikmat Alloh merupakan kewajiban seo-
rang hamba, sedangkan hakikat syukur itu adalah meng-
gunakan nikmat tersebut untuk mengabdikan diri hanya
kepada Alloh. Sedangkan ibadah sholat merupakan iba-
dah yang menghimpun itu semua.

Di dalam sholat terdapat amalan-amalan lahir, semi-
sal: berdiri, rukuk, duduk, sujud, dan meletakkan tangan
pada tempat yang telah ditentukan, serta menjaga pan-
dangan, dalam rangka ibadah kepada Alloh. Di dalamnya
terdapat pqla amalan-amalan batin, semisal: menyibuk-
kan diri untuk berdzikir kepada Alloh, takut dan meng.
harap pahala kepada Alloh. Semua itu merupakan wujud
dari rasa syukur kepada Alloh.

Berkata Syaikh Abdurrohman as-Sa'di &!6 : "Amatilah
apa yang terkandung dalam sholat berupa keikhlasan
kepada Alloh, menghadap sepenuhnya kepada-Nya'de-
ngan memuji dan berdo'a serta merendahkan diri di hada-
pan-Nya. Sholat merupakan pohon keimanan, ia bagaikan
penjaga dan penyiram bagi sebuah taman. Sekiranya ia

al-lllauaddah
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tidak berulang kali dilakukan pada siang dan malam, nis-

caya pohon tersebut akan layu dan kering, namun pohon

tersebut akan senantiasa tumbuh subur dengan dite-
gakkannya ibadah sholat." (ad-Durotul Mulehtashoroh: 16)

2. PUASA
Ibadah puasa dapat mengantarkan manusia kepada

ketaqwaan kepada Alloh serta menuju pada akhlaq yang
sangat agung. Melatih diri untuk meninggalkan hal-hal
yang disenangi, disebabkan cinta karena Alloh dan men-

dekatkan diri kepada-Nya. Alloh berfirman:

+itKieiH;+!*r;

Hai orang-orang yang berirnan, diwajibhan utos hamu ber-

pua)sa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum
-kamu 

agar hamu bertaqruo. (QS. al-Baqoroh tzl:'1S3)
Puasa senantiasa merdatangkan perbaikan umati se-

bab ibadah ini akan melahirkan etika dan sopan santun
yang mulia, ketenangan dan ketenteraman jiwa, serta si-

iat pemaaf sesama manusia. Rosululloh ffi bersabda:
'Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa,
maka janganlah ia berkata keji dan berbantah-bantahan,
maka hendaklah ia mengatakan: 'Sesungguhnya saya se-

dang berpuasa'." (HR. Bukhori-Muslim)

3. ZAKAT
Zakat juga demikian, ia dapat membersihkan dan

menyucikan hati dari penyakit bakhil, kikir, dan egois. Di
samping itu, zakat berfungsi membantu kaum muslimin
untuk berjihad di jalan Alloh dan membantu fakir miskin.
Alloh berfirman:

{@ Urf:;'i#'w*e';ib
Ambiltah zqhat dari sebagian hartq mereka, dengan zahat

itu hamu membersihkan dan menyucikan mereka.... (QS,

at-Taubah [9]: 103)

4. HAJI
Sedangkan haji merupakan lapangan nyata untuk

membersihkan jiwa dan menyucikannya dari sifat dengki
dan iri. Alloh berfirman:

jahan haji. Dan apa yang kamu herjahan berupa kebq,ihan,

niscaya Alloh mengetahuinya. Berbekallqh, dan sesung-
guhnya sebaik-baih behq,l adalah taqwa dan bertaqwalah
hepada-Ku hai orang-orung yang beraha'|. (QS. al-
Baqoroh l2l 197)

Rosululioh ffi bersabda: "Barangsiapa yang menger-
jakan haji dengan tidak berbuat rofats (ucapan dan per-

buatan keji) dan fasik (maksiat), maka ia akan kembali
dalam keadaan bersih dari dosanya, seperti hari dila-
hirkan oleh ibunya." (HR. Bukhori-Muslim)

5. TAADDUD
I slam tidak mewajibkan se seoran g untuk bert a' ad. d'u d

(berpoligami), namun'sekedar membolehkan bagi siapa
yang mampu, sebab khawatir suami tidak mampu berlaku
adil ierhadap isteri-isterinya. Disyari'atkannya ta,'addud
karena ia mengandung banyak hikmah yang mengantar-
kan pada kemaslahatan umat manusia, di antaranya:
I Menjaga dan memelihara seseorang agar tidak terjeru-

mus ke dalam perbuatan-perbuatan haram.
I Memperbanyak kaum muslimin. Banyaknya jumlah

kaum muslimin akan merapatkan dan memperkokoh
barisan mereka. Merupakan hal yang dimaklumi bah-
wa berpoligami akan menyebabkan terciptanya ketu-
runan yang banyak, yang merupakan suatu tuntunan
dan anjuran dalam Islam.

I Terkadang seorang isteri tertimpa penyakit kemandul-
an, sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan. Pa-

dahal, tragi suami dan masyarakat pada umumnya,
memiliki keturunan merupakan sebuah kenikmatan
dan kebahagiaan tersendiri. Masuk akal dan adilkatr
jikalau ia bersabar bersama isteri yang mandul dan
lemah yang tak memberikan keturunan?
Terkadang pula isteri berada dalam masa haid dan
nifas, sehingga sang suami tidak diperbolehkan untuk
berhubungan badan dengan isterinya. Saat itulah ter-
kadang suami memiliki syahwat yang tinggi, maka
Islam membolehkan baginya untuk menikah lagi da-

lam rangka menjaga agar sang suami tidak sampai ter-
jatuh dalam kubangan perbuatan haram.
Sesungguhnya syari'at ini membolehkan berpoligami
karena melihat bahwa jumlah wanita lebih banyak di'
bandingkan laki-laki. Kalau.seandainya kita mencu-

kupkan bagi setiap lelaki agar menikah dengan satu
isteri saja, maka tentunya akan banyak kaum wanita
tidak memiliki suami. Oleh karena itu, isteri yang se-

jati adalah isteri yang senantiasa prihatin akan nasib
saudara-saudaranya yang lain, dan menolong mereka
dari perkara-perkara yang dapat menjerumuskan me-

reka kepada kemaksiatan.

Masih banyak lagi dalil yang menerangkan bahwa
Alloh tidak menetapkan satu syari'at pun melainkan demi
kemaslahatan manusia, baik yang berhubungan dengan

dunia maupun akhirat mereka. Hal ini dalam rangka
mewujudkan kebaikan serta menghindarkan dari bahaya
dan kesusahan dalam kehidupan mereka.

Demikianlah, syari'at Islam seluruhnya mengantarkan
manusia kepada kemaslahatan dirinya. 'l'

'u"il t$ti"b
d-.

Ly

b|j,;tG-r"pi CJt+ '.lS St*
--tl &(:/

i'tu:
? td.' t41
lS>SyS 4Jl

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dima'hlumi,
barangsiapa yqng menetaphan niatnya dq,la,m bulan itu
akan mengerjah,an haji, mahq tidah boleh rofgts, berbuat

fasih, dan berbantah-bantahan di dalam nxqsa nxenger'

U'rAi )0i;; 3y

al-lllauraddah 41
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Oleh: Ust. Abu Qotadah

D,,^

f\t{aksudnya mengejek di sini ialah menghina dan meng-
olok-olok, menyebut aib dan kekurangan seseorang agar
ditertawakan. HaI ini bisa dilakukan dengan menutur-
kannya lewat kata-kataaatau menggambarkannya lewat
perbuatan atau cukup dengan isyarat dan kedipan mata.
Semua ini dilarang dalam syari'at, dan larangan ini telah
disebutkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

oi I* /" G"(9 -;5"i lri:t; u";ff (r;" y

6'oi e ,,qG'{q,tr-e r*l;*
b-L:#T=.irid 

SsS^r'i"tjj"Jt Si,;; W

4eii[ri ga4:E
Hai orang-orang yang berimun, janganlah sehumpulan
orang laki-lahi merendqhkan hurnpulan.yqng lain, boleh
jadi yang ditertawakan itu lebih baih dari mereha. Dan
jangan pula sehurnpulon perempuan merendq,hhan hum-
pulan lainnya, boleh jadi yang direndahha,n itu lebih bqih.
Dan janganlah suha mencelq dirimu sendiri dan jangan
memanggil dengan gelarctn yctng mengand,ung ejehan. Se-
buruh-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk
sesudah irnan dan barangsiapa yang tidah bertaubat, mq-
ha merel?.a itulah orang-orong yang zholim. (QS. al-Hu-
jurot [49]: 1r)

Mengejek dan mengolok-olok merupakan bencana ke-
sombongan. Kesombongan menghalangi seseorang dari
surga.

t t z d,o

..rf,jl AiJ el
Dari Abd.ulloh bin Maq'ud. & aori Uobi ffi bersabda:
"Tidcth masuh surgq orang hatinya menyimpan kesombo-
ngan meski seberat dzarroh." Ada seordng sahabat ber-
hata: "sesungguhnya ad.a orang yang suka d.engan baju
serta sqndal yang bagus." Rosululloh ffi bersabda:
"Sesungguhnya Alloh Bagus (dan) menyuhai kebagusan.
Kesombongan itu menoluh hebenqran dan merendahhan
manusia." (HR. Muslim dalam Kitab Iman)

Bencana Keenam: Membocorkan Rahasia, Melanggar
Janji, Berdusta Dalam Perkataan dan Sumpah

Semua ini dilarang; dan ini merupakan pengkhianatan
dan kemunafikan. Rosululloh ffi bersabda:

. < ol ,, / ./ / 3 . $ ,- o t _
.-c.Itl rs.J 'tl;; .-'.sS ,!J.1l;l g)ij ,ri*Jt {

t6.it; $:31 trtr
"Tanda orang munafih ada tiga: bila bicarq berdusta, bila
berjanji inghar, dan bila dipercayai hhianat." S\[uttafaqun
'alaih)

Kecuali yang memang ada keringanan untuk berdusta,
seperti dusta suami kepada isterinya untuk menyenang-
kannya atau isteri kepada suaminya untuk memperbaiki
jiwa keduanya, dan pada siasat perang.

Bencana Ketujuh: Mengadu Domba
Dalam sebuah hadits disebutkan:

Hudzaifah &., berkata: "Ahu mendengar Rosululloh ffi
bersabda: 'Tidak akan mqsuh surga orang yang suka me-
ngadu domba. "' (Diriwayatkan Muslim; 105)

Adu domba ini biasanya berupa penukilan perkataan
seseorang tentang orang lain, seperti perkataannya: "Fu-
lan berkata begini dan begitu tentang dirimu." Tidak seba-
tas ini saja, tetapi dia mengungkap sesuatu yang
seharusnya tidak boleh diungkap, baik berupa perkataan

Sencana Kelima: Mengejek dan Mengolok-olok

dJ" i Gr' e*yi :a 3r:iii

,Y'4
,k:3& Jt U ,h'lt oy

!
."rt1-;tlt Vi
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.i :iti M,tt * '*, )-&,/. +t # r
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maupun perbuatan. sehingga kalau dia melihat orang ter-

sebut mengumpulkan harta untuk kepentingan iliiinya
sendiri, maka dia akan mengatakannya. Ini di*ebut orang
yang suka mengadu domba dan perkataannya itu disebut
adu domba.

Siapa saja yang menghadapi orang seperti ini harus
memperhatikan enam hal:
1. Tidak perlu- mempercayai arang yang menukil perka-

taan seseoraag ibntang orang,fairi, $etrab oppg,seperti
itu adalah br*ng fasik dan kesakiiannya tidak'bisa di:
terima.

3. Harus melafang perbuatannya, itu dqn menasehatinya.
3. L{embenci karena Allsh, karena dia'adalah orang yang

dibenci,disisiAlloh.,. . ::, ,'.;-
4. Tidak menduga {berprasangka} yang tidak'tidak ter;

hadap saudaranya yang tidak ad+ di sisinya.
f. t'idatr mendorongnya untuk mqncari-cari kesalahan

orangyang diceritahan. '

6. Tidak meridhoi'tiagr di.rinya,apa'yan g dilarangnyal' se'

hingga dia juga tidak boleh menberitakan apa yang
dtceritakan kepadanya itu.

Bencana Kedelapan: Mendua Wajah dan Lidah di
Hadapan Dua Oranrg yang $aling BeStengkar

,Dia rnenukil perkataan yang satu di hadapan yang tgin,
mengatakan sesuatu yang menduhung salah satu di an-

t*ra keduanya, rirendukung dan memujinya serta rnen-
jelek-jelekkan yagg,lain^ Begit* pula yang dia lakukan
saat berhadapan dengan orang yang.satunya lagi, :

Di dalam.sebuah hadits disebutkan i

"sesunggwhny* ara,ng y$&g paling jahat ialah orang yang

memitiki d,u*''wgjah' yang' datang, kepada sesearung d'e'

$gan ss,tu wajah d.an kepadaynng lain d,eng*n'waiakyawg
lain Bula,,t'Qiriwayatkan Bukhori dan Muslimi '

Bencana Kesembilan: Kata-kata Pujian
,Hal ini pun tak tr€pas dari bencana, y*itu bencana,yang

menimpa orang yang rnemuji dan yang dipuji
1, Orang yang nremuji. Bisa saja dia mengatakan *pa

yang sebenarnya tidak ada, tanpa'rnau'mengecek ter-
letrih dahulu, seperti perkataagnya:.'Tia ddalah orang
yang s'aro! dan zuhud,",Dia terlal* berlebih"lebihan da-

lam memuji, sehingga,berakhir dengan kedustaan, bah'
kan, boleh jadi dia mernuji orang yang sebenarnya

, sangat layak dicetra- Aliltrasan berkafe: 1'Barangsiapa

mendolakan orang zholim agar: tr)ardang wnurnya, tre-

rarti dia suka mendurhakai Alloh,"
2. Kaitannya dengan orang yang.dipuji, P,ujian ini hisa

rnernluatnyg t$h-a'bbur da-n, tljp$, 4o6 s,ifsN:yang me-
:rusak, Kalena itu Xabi ffi. bersabda;,:tat@la mender
:nga.r $eseoxang yang memuji orangrlain:.: ,

' "Cilaha,ingha*,,,:hir'eia,engk*a telek rlxe.nx€iggq't teher

, ,,tekqa,mrt,1f (Qlriwayatkan Bukhori dan Muslim)

Bencana Kesepuluh: Banyak Bercanda
','AdaBu4r. beircarida yans'ring4plringau dirgrbqklkaa

datl,tidbk dita*attg :*eta$benar aah jujur,,,,sesirngguhnya

nosuluilah,& ,jdga cuka Fercanda'dan tid&k mgagat3ka4
kecuali .yang, beiiar: Beliau pernah bers abda kepatla,.sQol

rang lakilaki: "Wahai orang yang berkuping dua." Beliau
juga permh,berqiibtla:kebada tetaki tain: "Aku,akb.nllne*t;l
baruarnu rli atad p.uuggung.ehak:untA i'' " "

Pernah: suatu " k€[ika,,seqfang : 

"fuanita 
tua bertanya

kepada Rosuluttoh &,;;pan&.orailg'tua renta akan bisa
roasl$ sqqga, lalu beliaq,mehga,takan,bahwa orang tua
reiiia tidali akan mastlk. ii-rg*r'Kemudian beliau riiemba"

:it*ffi +r i-.)-;trl ,'&i';";;) r
r-r, z) v & ,*{'**i;Ji ,1 ,/'*\ r LL

I'Darrl Kami iad;ikan :nerelza gadi*.gpdie,peraw*n,,' penak
cinta lq.g i s eb arya u nt ur ny *." 1QS' at{{tlah, [5 6] i 9 S.$?]

Daiam canda nosuluiloh ffi telah disepakati tiga hal:
L. Tidak berbicara kecuali yangbenar,'
2, Sering dilakukan terhadapryanila dan,anak-:anak'serta

orang laki:laki lemah yang m€m,butuhkan bimbing*rt-
3, Dilalukan:jarang.jarang, tidak te,rus'lnenerus.

'Tentu saja *da perbedaau antarq.canda:,yang jarang-
j arang dongan yang terusrmelerlls' Jikq,,ada,Beoleng,yarig ,

*iang dan malam selalu: bercanda, J.alu' dia, be.rhuffi , de-

ngqn apa'yang dilakukan Nabi ffi , yangberdirihepsarna
Aisyah'*,#, dan, membiarkanr,4ta rnenpnton,perru4inan'
orgngorang Flabasyah, berarti dia telah mplgkuken,ke',
salahaR, karena.beli4u melakukan ya{rg'demikian itu
sesekali saja. Terus:rngnertrs bercanda' adalah, dilarang.,

Sehab eanda bisa nrengurangi karisma seseqrang:dan.
bahkan bisa memancing kedengkian., {' .

cakan ayat:

3. Sampul 4 (luar belakang)

4@(rji$.@,6*fW*

1. Sampul 2 (dalam {elql) xp.2.9!9 !99 _

z.Sq!f-!qqq!eqqelakans) _ Rp.1.500.000

Ya, Kami Akan Membantu Anda...
Anda memiliki produk-produk lslami? Kami siap membantu
memperkenalkan produk anda kepada konsumen' Soal

biaya? Dijamin kompetitif.

Sampul (Berwarna)
Jenis

Halaman lsi (Berwarna)
.Jelrs
1. 1 Halaman
2. 112Halaman
3. i/3 Halaman
+l4-Uatangl
5. 1/6 Halaman

Rp.2.500.000

Tatif
Rp.1.000.000

jp.4q.q!o
8p.9qo-.9qq
Rp,200.000

lnlo lengln[ llu[:0813S0 603 632
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Ummu lhsan Syaima' al-Atsariyyah

ffi#M,ffi
ukti Kesabaran Seorang Wanita

Pendamping Rosul yang Mulia

Kerantikaw dan kenqertiaatr rxasafu $Be{rye{,w s{aflayw rtirixxya
It*imanan da* kepfisipr"arv rffiett&&t88.{}rk&wnya El,spr,xf< waer*xgkai sewszrlai t&*'a
Perm*k*n*n k*parta Kw{pt* a**sw sfrrxpe&F.&

Tang fuet'hwak kesprw{iaasx fuesar $,ia$a {ara

ia adalah Ummu Salamah Hindun binti Abi
Umayyah bin al-Mughiroh al-Makhzumiyyah
v4*, , wanita cantik dari keluarga bangsawan.

Ayahnya adalah pembesar Bani Makhzum yang bergelar
"Zadu ar-Rokib" ftekal safar), sedangkan ibunya adalah
seorang wanita Quraisy yang bernama Atikah binti'Amir
al-Kinaniyyah.

Kecantikan paras dan kemuliaan nasab yang dimiliki
Ummu Salamah +#2 semakin sempurna dengan hiasan
keimanan di dalam hati4ya. Kemantapan imannya meng-
hasilkan kesabaran luar biasa yang terbukti dalam kisah
panjang perj alanan hidupnya.

Ketika cahaya Islam mulai memancar, dia dan suami-
nya (Abu Salamah Abdulloh bin Abdil Asad) *d! berse-
gera menyambutnya dengan menyatakan keislaman dan
keimanan mereka. Berbagai gangguan dan rintangan ha-
rus mereka hadapi sebagai satu konsekuensi atas kepu-
tusan yang mereka ambil.

Akhirnya, di bawah beratnya tekanan dan siksaan.
Ummu Salamah dan suaminya "#", memantapkan diri
untuk hijrah menuju Habasyah, satu negeri yang jauh le-
bih aman untuk menyelamatkan dien (agama) mereka.
Maka berpindahlah puteri bangsawan ini dari istananya
menuju negeri nan jauh di seberang, meninggalkan keme-
wahan dan memilih hidup dalam keterasingan.

Setelah beberapa lama tinggal di Habasyah, keiinduan
akan kampung halaman mulai terasa. Makkah tidak ha-
nya sekedar tanah tempat kelahiran mereka, tetapi di
sanalah tinggal pembimbing mereka, Utusan Alloh yang
mulid Muhammad ffi . Kecintaan mereka yang begitu be-
sar kepada Rosululloh ffi membuat mereka sangat ingin
berkumpul kembali bersama beliau.

Di teagah kerinduan yang semakin besar, terdengar
kabang#,ii$ira tentang masuk Islamnya dua oSpng pembe-

Hamzah bin Abdul Muththolib dan Umar bin

Khoththob "{*-' yung mampu memperkuat posisi kaum
muslimin di Makkah, bahkan tersiar berita bahwa kondisi
Makkah telah aman karena banyak orang musyrik yang
masuk lslam.

Berita ini membuat kaum muslimin yang hijrah, me-
mutuskan untuk segera kembali ke Makkah, termasuk
Ummu Salamah dan suaminya"$.' yangbersiap kembali
ke kampung halaman. Inilah hari yang selama ini dinan-
tikan, penantian panjang'kan berakhir sampai di sini,
dan kerinduan hati akan segera terobati.

Namun setibanya di sana...
Apa yang mereka temui justru di luar dugaan, berita

yang mereka dengar terlalu berlebihan, perlawanan
orang-orang musyrik iidak berkurang tetapi semakin
menjadijadi. Keamanan kota Makkah yang mereka idam-
kan masih sebatas angan-angan. Maka tidak ada pilihan
lain bagi mereka selain kembali beranjak meninggalkan
Makkah menuju Madinah, tanah suci yang Alloh & t"-
tapkan untuk menjadi negeri hijrah kedua. Kendaraan
telah disiapkan, perjalanan panjang segera dilakukan,
tetapi siapa gerangan yang mampu menahan ketika Alloh
6p berkehendak untuk kembali mendatangkan ujian?

Di tengah perjalanan menuju Madinah, Bani al-Mughi-
roh (keluarga Ummu Salamah ,".{b) datang untuk mena-
han kepergian Ummu Salamah +"*, dan anaknya
(Salamah) yang saat itu bersama mereka. Hal ini mem-
buat Bani Abdil Asad (keluarga Abu Salamah .jpr) marah,
mereka lalu datang untuk merebut Salamah. Hingga
akhirnya terpisahlah keluarga mulia ini. Salamah kecil
jatuh ke tangan keluarga ayahnya, sang ibu tertahan di
tengah kaumnya, sementara sang ayah melanjutkan per-
jalanan hijrah menuju Madinah.

Kejadian ini terasa begitu menyesakkan dada. Kesedih-
an mendalam menyelimuti hati Ummu Salamah td,lr,
hingga tak kuasa dia.menahan tetesan air mata setiap#fl#:



kali teringat peristiwa memilukan saat dia dipisahkan
dari suami dan buah hati yang dicintainya.

Waktu terus bergulir, hari pun berganti. Tak ada yang
berubah, bayangan kelam tak jua hilang dari benaknya;
gundahnya hati tak kunjung reda Kepada siapa diri dan
jiwa harus bersandar ketika seolah-olah tak ada lagi jalan
keluar? Hanya kepada Alloh € kembalinya s€nlUo urus.
an, dan hanya Dialah Dzat yang mampu mengubah ke-
sempitan menj adi kelapangan.

Pada suatu hari yang telah Alloh sp tetapkan, salah
seorang dari keluarga Ummu Salamah #; merasa iba
melihat keadaannya, orang ini lantas menemui kaumnya
dan membujuk mereka agar membiarkan Ummu Salamah
q4;' peryi menyusul suaminya. Tidak hanya itu, Bani Ab-
dil Asad akhirnjra menyerahkan Salamah kembali ke
pelukan ibundanya.

Tidak ada lagi yang dia tunggu, Ummu Salamah 42
segera menaiki tunggangan dan meletakkan sang buah
hati di atas pangkuan. Dia memulai perjalanan panjAng,
menyusuri padang pasir nan luas lagi gersang, tak ber-
kawan dan tiada teman. Ketika sampai di Tan'im (sekitar
tiga mil dari Makkah) dia bertemu Utsman bin Tholhah
(pemegang kunci Ka'bah yang saat itu masih musyrik),
yang kemudian mengantarkan Ummu Salamah **, d"-
ngan membantu menuntun untanya sampai di tempat
suaminya berada. Dengan izin Alloh # , keluarga yang
tercerai ini akhirnya berkumpul kembali. Kehidupan baru
dimulai lagi, kebahagiaan akan kembali bersemi...

Kenikmatan yang Alloh € berikan kepada mereka
dan kaum muslimin di negeri hijrah terus mengalir tiada
henti, terlebih di saat Alloh # memberikan pertolongan-
Nya hingga kaum muslimin mampu memperoleh keme-
nangan gemilang di kancah perang Badar.

Setelah melewati perang Badar, seruan jihad kembali
bergema. Kaum muslimin segera bersiap menghadapi
musuh-musuh Islam di medan perang Uhud, termasuk di
dalamnya Abu Salamah,&, yang ikut bergabung dalam
barisan pejuang muslimin. Sekembalinya dari Uhud, Abu
Salamah ,4!,' jatutt sakit akibat luka yang dideritanya,
maka dengan setia Ummu Salamah '"'& merawat suami-
nya dengan senantiasa memohon kepada Alloh # untuk
kesembuhan sang suami.

Hari demi hari berlalu, kondisi A-bu Salamah 4J-, bu-
kan semakin baik, luka yang dideritanya justru semakin
parah. Seolah-olah menyadari keadaannya, Abu Salamah
.4-, berpesan kepada isteri yang dikasihinya, dengan pe-

nuh kelembutan dia berkata: "Wahai Ummu Salamah,
. jika aku meninggal nanti, maka menikahlah. Allohumrna
ya Alloh, karuniakan kepada isteriku Ummu Salamah
sepeninggalku nanti seseorang yang lebih baik dariku,
yang tidak pernah membuatnya sedih dan tidak pula
menyakitinya. Duhai isteriku, sesungguhnya aku pernah
mendengar Rosululloh ffi bersabda:

"Tidaklah ada satu musibah yang menimpa salah seo-

rang dari kaum muslimin kemudian dia membaca:

cJ q-r.>l rJ >J

;" ),

N-r 4
,,t, t,.t',

Lalu berdo'a:

. r-i rzol or'.ll'., -" e o1

Wt-F + -el-l_r .# C

ffa Alloh, berilah pahala atas musibahku ini dan gan-

tilah yang lebih baik untukku), melainkan Alloh ffi pasti
akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik
dari musibah yang menimpanya."

Pesan ini seolah:olah menjadi pesan terakhir Abu Sa-

lamah #, ,karenatidak beselang lama dia akhirnya pergi
menghadap Robbnya.ffi . Sungguh, tidak ada yang mam-
pu menolak ketetapanAlloh Dzat Yang Maha Tinggi, ke-
tika kebahagiaan harus berganti dengan dukanya hati,

. makq di saat sdperti inilah keimanan dan kesabaran kem-
bali teruji.

Di tengal? kesedihan yang mendalam, Ummu Salamah
gffi teringat do'a yang diajarkan suaminya. Diucapkannya.
do'a itu sebagai bentuk keridhoan atas taqdir yang dite-
tapkan Alloh # untuknya. Lisannya terasa berat ketika
dia harus memohon pengganti yang lebih baik dari sua-
minya, muncul pertanyaan dalam benaknya: "Adakah
pengganti yang lebih baik dari Abu Salamah?"

Namun, akhirnya dia rnelanjutkan do'anya, sebagai
wujud kesempurnaan imannya kepada Alloh € .

Dan benarlah, Maha Suci Alloh Dzat yang mendengar
dan mengabulkan do'a hamba-Nya. Segala puji hanya
milik Alloh, Dzat yang memberikan pengganti yang jauh
lebih baik bagi Ummu Salamah u.dL, . Beberapa waktu ber-
lalu, hingga Rosululloh ffi data.rg mengetuk pintu hati-
nya untuk melamarnya. Inilah pengganti yang tidak
hanya lebih baik dari Abu Salamah, tetapi bahkbn lebih
baik dari manusia seluruhnya.

Terjalinlah akad suci antara dirinya dengan Rosululloh
ffi, akad pernikahan kedua bagi Ummu Salamah q#:

yang menempatkan dirinya pada derajat yang tinggi di
dunia dan di akhirat sebagai pendamping Rosululloh ffi
dan ibu bagi kaum mu'minin.

Ummu Salamah 4; selalu mendampingi Rosululloh
ffi , hingga wafatnya beliau ffi di tahun 11 Hijriah. Sete-

lah wafatnya Rosululloh ffi , Ummu Salamah v$a tampil
sebagai sosok ibu yang menjadi suri teladan bagi kaum
wanita di zamannya. Pada bulan Dzulqo'dah tahun 50 Hi-,
jriah, ruh wanita mulia ini pulang menghadap Robbnya

3ffi dalam usia 84 tahun.
Duhai... betapa indah perjalanan hidup yang dimiliki-

nya, betapa manis buah dari kesabaran yang ditanamnya.
Pena ini tidak akan pernah menuliskan semua keuta-
maan yang dimilikinya. Ummu Salamah binti Abi Umay-
yah, semoga Alloh meridhoinya.

Wallohu A'lq,m bish-showab. *
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1. Shohih k/tustim
2. Siyar Ailami an-Nubala', aFlmam adz-Dzahabi
3. Nrsa' Haula ar-Rosu/, Mahmud Mahdi al-lstanbuli

Abu an-Nashr asy-Syalabi
4. Shuwar mln Hayati ash-Shohabah, Abdurshrnan,



Dikumpulkan dan Diterjemahkan

Oleh: Abu Hafizh Dzulkifli

nah, sebagaimana firman Alloh yang artinya:
Katahunlqh hepada orang lahi-laki yang beriman:

"Henduhlah mereha menahan pandangannya, dan
memelihara hemaluannya; yang demihian itu adalah lebih
suci bagi merelza...." (QS. an-Nur Pah 30)

Sampai dalam firman-Nya, yang artinya:
Katahanlah kepada wanita-wanita yang beriman:

"Hendaklah merehq menahan pandangannya dqn memeli-
hara hemaluannya...." (QS. an-Nur [24]: 31)

Rosululloh ffi tetah mewanti-wanti dari memandang
wanita, beliau bersabda:

V,r,6'1,'c k: it, .r3t S' jr-ttst, t(1- 
.-4t ;r;t,jlrj:ar qili,+, i;:

"Ja.uhitah oleh kalian masuk kepada wanita." Berkutq se-

seorang dari kalangan sahabat Anshor: "Bagainx&na pen-

dapat anda tentq.ng ipar, wahai Rosululloh?" Mq.ha beliau
bersqbda: "Ipar itu maut (berbahaya)." (HR. Bukhori:
5232)

Memandang wanita dianggap sebuah fitnah, dan jika
Alloh saja berfirman dalam al-Qur'an yang artinya:
".... dan janganlah mereha memukulhan kahinya agar di-
hetahui perhiasan yang mereka sembunyikan..."(QS. an-
Nur [24]:31)

Maka bagaimana lagi dengan seseorang yang berbicara
dengan wanita serta diselingi dengan canda dan tawa?

Sa'id bin Musayyib '&i6 berkata: "Demi Alloh, sesung-
guhnya aku lebih amanah menjaga emas daripada menja-
ga seorang budak yang hitam kelam."

Berkata sebagian salaf: "Janganlah kalian bersepi-sepi
dengan wanita sekalipun engkau mengajarinya al-Qur'an.
Alangkah indahnya ucapan orang yang berkata: 'Alang-
kah banyaknya kejelekan yang masuk pada orang orang
sufi, dan alangkah banyaknya kejelekan yang masuk pada
para pendeta di gereja mereka, dan alangkah banyaknya

Fatwa-fatwa
Seputar Suci Hati

Fqtwa al-Allamah Syaihh Muqbil bin Hadi al'Wadi'i ttrJd

Pertanyaan:
,sebuah kebiasaan yang menyebar di kalangan manusia, yaitu seorang laki-laki berbicara dengan wanita yang

tidak berhijab sekalipun di situ ada suaminya dan sang suami pun tidak mau mempedulikan hal itu serta tidak mau
mengingkarinya, apakah ia tidak mengetahui ataukah ia hanya sekedar pura-pura tidak mengetahuinya.
Apabila dinasehati, dia Berdalil bahwa "iman itu di dalam hati".

1. Berdalih Dengan lman Dalam Hati

Jawaban:
Hal ini dianggap sebuah tipu daya kaum jahiliah,

bahkan termasuk satu di antara warisan-warisan mereka.
Sebab Rosululloh M bersabda:

// ,E I f t

.'iG i ;.i:ri ;Jrr.i (,1)t : n'^U'rtti,. J. J' 4
"Telah ditetapkan pada diri anah Adq.m bagiannya dari
zina. ia pasti ahan mendapatkannya." (HR. Bukhori: 6243)

Ailoh berfirman dalam al-Qur'an yang mulia, menje-
laskan keadaan isteri-isteri Rosululloh ffi yuttg maha me-
reka merupakan sosok wanita terbaik bila dibandingkan
dengan isteri-isteri kita pada zaman sekarang ini. Kemu-
dian Alloh menjelaskan keberadaan para sahabat yang
mana mereka adalah manusia yang paling baik daripada
kita. Alloh berfirman yang artinya:
.... Apabila h,amu memintq sesuatu (heperluan) kepada
merehq. (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang
tabir. Cara yang demilzian itu lebih suci bagi hatimu dan
hati mereha. (QS..al-Ahzab [33]: 53)

Selanjutnya, bahwasanya tiada yang menjamin seseo-

rang tidak akan tergoda dengan seorang wanita, sebab
wanita merupakan tipu daya setan. Nabi ffi pernah ke-
tika melihat wanita, maka beliau mendatangi isterinya
dan memenuhi hajatnya, padahal beliau sosok manusia
yang ma'shum, telah diampuni dosa-dosanya. Beliau ber-
sabda:

,yW'dp {r;r e$"#11;t13';i 6iit\y
t

"Apabila salah seorang d.ari halian melihat*rr*f:*,
rnenahjubkan dirinya maku hendci,lzlah ia mendatangi is-
terinya, sebab apa yang ada pada wanita yang menakjub'
han tad,i terd.apat pula pada isteriiya." (HR. Darimi: 2221)

Atau yang semakna dengan ini.
Pandangan mata dapat menjadi sebab t6rjadinya fit-



kejelekan yang masuk pada biara dan biarawati, alangkah
banyaknya kejelekan yang masuk pada mereka semua
disebabkan berkholwat (menyepi) dan bercampur baur de-

ngan wanita.'Dan sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui
dan Maha Bijaksana terhadap kemaslahatan hamba-
Nya."

Adapun ucapan orang bahwa "iman dalam hati", maka
ketahuilah bahwa hatinya sudah mati. Memang, iman itu
dalam hati, namun laki-laki dan wanita tidak boleh ber-
campur baur. Sekali lagi, hatinya telah mati! Sebagaima-
na seorang penyair mengatakan: "Sesungguhnya orang
yang mati tidak merasakan perihnya luka."

Setiap orang pasti merasakan hal ini. Tidaklah Alloh
mengangkat derajat Nabiyyulloh Yusuf .>,4r dan meng-
abadikannya di dalam al-Qur'an yang senantiasa dibaca,
melainkan karena sebab ia dapat menahan dirinya dari
sebuah perkara yang sedikit orang mampu selamgt dari-
nya.

Demikian pula dengamgolongan yang ketiga dari tiga
orang dalam gua yang tertutupi oleh sebuah batu yang
besar, maka masing-masing dari mereka ber-tawassul de-

ngan amalan-amalan sholih yang pernah mereka lakukan.
Di antara mereka ada yang mengatakan: 'Ya Alloh, se-

sungguhnya aku punya keponakan dan aku sangat men-
cintainya, melebihi cintanya seseorang kepada isterinya,
dan aku sangat menginginkan dirinya namun ia selalu
menolak. Pada suatu ketika ia tertimpa musibah, kemu-
dian ia pun datang kepadaku meminta bantuan, maka
aku berkata: 'Aku tidak akan memberikan sesuatu pun
kepadamu sampai engkau merelakan dirimu kepadaku.'
Lalu ia pun merelakan dirinya. Ketika aku hendak meng-
gaulinya, ia mengatakan: 'Bertaqwalah kamu kepada
Alloh...! Jangan engkau membuka cincin kecuali dengan
haknya.'Maka seketika itu aku langsung bangun berdiri
dan berpaling darinya. Jika aku melakukan hal itu karena
mengharapkan keridhoan-Mu, maka berikanlah kami
jalan keluar dari gua ini." Maka bergeserlah sedikit batu
yang menutup gua tersebut, hanya saja mereka belum
bisa keluar.... (dan seterusnya hingga akhir kisah),

Dari sini kita dapat melihat dari sebuah perkara yang
sangat agung ini bahwa orang yang dapat mengendalikan
dirinya, maka ia termasuk dari tujuh golongan yang men-
dapatkan naungan di hari kiamat yang mana tiada lagi
naungan kecuali naungan Alloh. Disebutkan, di antara
mereka ialah seseorang yang diajak oleh seorang wanita
yang memiliki jabatan dan kecantikan, kemudian ia me,
ngatakan: "sesunggrihnya aku sangat takut kepada
Alloh." HaI ini sangat sedikit orang yang melakukannya,
kecuali orang yang mendapatkan taufiq dari Alloh.

Oleh karena itu, sepantasnya bagi kaum muslimin dan
sekolah-sekolah, universitas, kantor ataupun rumah-ru-
mah-seb a gaimana kebiasaan keb anyakan orang-yarr-g
terdapat di dalamnya ikhtilath (percampurbauran antara
laki-Iaki dan perempuan) untuk menerapkan syari'at Is-
lamiyyah di dalamnya. Allohu Musta'an.

Disebutkan dalam hadits yang shofih bahwa Jarir bin
Abdulloh al-Bajali "$2 pernah bertanya kepada'Rosululloh

ffi tentang melihat secara tiba-tiba, maka Rosulutloh ffi

bersabda:

. l7: -3r*\
"Palinghan pandanganmu." (HR. Abu Dawud: 2148, dan
dishohihkan oleh al-Albani dalam Shohih Sunan Abi
Dowud 11597)

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh melihat
wanita. Demikian pula, diperbolehkan memandang wa-
nita yang ingin dinikahi, sebagaimana hadits Mughiroh
bin Syu'bah 4k,, Jabir @r, dar- selain mereka. Hal itu
menunjukkan bahwa,memandang wanita yang tidak ingin
dinikahi, tidak diperbo.lehkan. Dalil dari al-Qurlan meru-
pakan dalil yang paling valid dalam menjelaskan hal ini.
(Ijaba.tus Soll,'al-Allamah Syaikh Muqbil bin Hadi al-
Wadi'i, hlm.24l-244) *

2. Menggapai
Ketenteraman Hati
Fatwu Syaikh Abdul Aziz bin Abdulloh bin Baz 'i!a

Pertanyaan:
Di saat menginjak usia baligh, saya melakukan perbu-

atan-perbuatan keji, hanya saja saya tidak sampai me-
ninggalkan kewajiban-kewajiban dalam Islam seperti
sholat, dan sekarang saya bertaubat kepada Alloh dari se-

mua perbuatatr maksiat tersebut. Akan tetapi, saya tidak
bisa merasakan kelezatan iman, sehingga saya merasa-
kan hidup penuh dengan kebingungan dan kebimbangan.
Ketika bersyahadat, saya merasakan bahwa syahadat ter-
sebut tidak sampai ke dalam hati saya, hal ini membuat
saya takut kepada Alloh, jangan sampai Alloh mengunci
mata hati saya. Saya mengharapkan arahan anda, semoga
Alloh memberikan pahala kepada anda.

Jawaban:
Saya wasiatkan kepadamu dengan banyak memuji

Alloh, atas karunia yang Alloh anugerahkan kepadamu
berupa taubat. Perbanyaklah amalan-amalan sholih dan
perbaikilah sangkaanmu terhadap Alloh. Perbanyaklah
pula berdzikir kepada-Nya, membaca al-Qur'an dengan
merenungkan dan mentadabburi maknanya. Bergaullah
dengan orang yang baik, jauhkan dirimu dari teman yang
jelek, berbahagialah dengan kebaikan dan ganjaran yang
baik. Jika engkau melakukan apa yang saya sebutkan ta-
di, insya Alloh engkau akan mendapatkan lezatnya iman
.dan lezatnya syahadat serta manisnya buah dan taubatan
nushuhe. Alloh berfirman yang artinya:
(Yaitu) orang-orang yd.ng berinxan d,q,n hati mereha men-
jad.i tenteram d.engan meng-ingat Alloh. Ingatlah, hanya
dengan mengingati Alloh-lq,h hati menjadi tenteram. (QS.
ar-Ra'd [13]:28)

Dan Alloh berfirman yang artinya:
.... dq.n bertaubatlah hamu selzalian kepada Alloh, hai
ora.ng-orang yang beriman supaycl hq,mu berunturug. (QS.
an-Nur [2a]:31)



Rosululloh ffi bersabda:

.uA ::sY i-#L"dt;',J3 jts v;-t;;)u\i(
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"Agama lslam rnenghopus dosa-dosa sebelumnyo, dan
taubat men$hapus dosa sebelumnya pula." (HR. Muslim:
72r)

Dan beliau ffi p.tn bersabda:

."4 Ci ) ts v-,j3'.lr'c U()i
"Orang yang bertaubat dari dnro-dolonya seperti orang
yang tidah memilihi dosa." (HR. Ibnu Majah: 4250)

Barangsiapa yang memperbanyak dzikir kepada Alloh
dan ia benar-benar bertaubat, maka ia akan memperoleh
keberuntungan dan ketenangan serta ketenteraman hati
d4n dosa-dosanya akan diampuni. Semoga Alloh meman-
tapkan kamu di atas petunjuk-Nya dan beristiqomah di
atasnya. Sesungguhnya Alloh sebaik-baik tempat mBmin-
ta. (Maj mu' Fataw a w afuIaqolatul Mutanaw wi'ah, Syaikh
bin Baz, juz 5 hlm. 57. Lihat FotqtDq Ulqmq Bctludil
Harom hlm. 1761) .i.

3. Bagaimana cara
memperkuat iman saya?
Fqtwq Komite Tetap Riset Ilmiah d.an Fatw.a KSA

Pertanyaan:
Saya mulai pertanyaan ini, agar ahda menasehati saya,

semoga saya bisa mengambil faedah, seperti dalam pe-
patah "ilmu itu datang dari lisan-lisan para ulama". (Ba-
gaimana caranya bila) saya ingin menguatkan iman saya?

Jawab:
Saya menasehatkan agar engkau banyak membaca al-

Qur'an, dan banyak mendengarkan bacaannya dan men-
tadabburi maknanya yang engkau dengar sesuai kemam-
puanmu, dan apa yang tidak bisa engkau pahami, maka
tanyakanlah kepada ahlul ilmi di negerimu atau selain
mereka dari ahlul ilmi dari ulama Ahlus Sunnah.

Saya menasehatkan pula kepadamu supaya memper-
banyak dzikir kepada Alloh dari dzikir-dzikir yang ter-
maktub dalam hadits-hadits yang shohih, semisal kali-
mat: La ilaha iltalloh, Subhanalloh walhamdulillah wala
ilaha illalloh wallohu akbar. Lihatlah dzikir-dzikir terse-
but dalam kitab ql-Kalimuth Thoyyib karya Ibnu Tai-
miyyah, kttal: al-Wabilush Shoyyib karya Ibnul Qoyyim,
kitab Riyadhush Sholihin dan al-Adzhar an-Nawawiyyah
karya Imam an-Nawawi, dan semisalnya. Sesungguhnya
dzikir kepada Alloh menambah keimanan dan ketentera-
man hati. Alloh Ta'ala berfirman yang artinva:

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati rnereka
menjadi tenterqm dengan mengingat Alloh. Ingatlah,
hanya dengan mengingati Alloh-lah hati menjadi ten-
teram. (QS. ar-Ra'd [13]:28)

Jagalah ibadah sholat, puasa, dan semua rukun Islam

dengan mengharapkan rohmat Alloh, serta
bertawakal-lah pada semua perkaramu.
Alloh berfirman yang artinya: '

Sesungguhnyd orang-orang yang beri-
man iala,h mereh,a yang bila, disebut nama
Alloh gemeta,:rlqh ha.ti mereha, dan apabila di
ay at - ay at - Ny a b ertamb ahluh iman m er eka (karenany a),
dan hanya hepada Robb-lah mereka bertawakhaL (Yaitu)
brang-orang ydng mendirikq,n sholat dan yang
menafhahhan sebagian dari rezehi yang Kami berihan
hepada mereka. Itulah ora,ng-orcmg yang beriman dengan
sebenqr-benarnya. mereka ahan memperoleh beberapa de-
rajat hetinggiqn di sisi Robbnya dan ampunan serta rezehi
(nikmat) yang mulia. (QS. al-Anfal [8]: 2-a)

Wabillahit Taufiq. Washollallohu'alaa Nabiyyina
wa'qlu alihi washohbihi. (Fatawa Lajnah Daimah no.
4323) *

4. Membaca al-Qur'an
Obat Penyakit Hati
Fqtwa Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa KSA

Pertanyaan:
Membaca al-Qur'an wajib atau sunnah, dan apa hukum

meninggalkannya, apakah haram atau makruh?

Jawab:
Alloh menurunkan al-Qur'an untuk diimani. untuk

dipelajari serta dibaca, ditadabburi maknanya dan menga-
malkannya, menjadikannya sebagai landasan hukum
sgrta berhukum dengannya, menjadikan ia sebagai obat
penyakit hati, dan seterusnya dari hukum-hukum yang
Alloh inginkan.

Terkadang manusia meninggalkan al-Qur'an dan tidak
mengimaninya, sekaligus tidak mendengarkannya. Terka-
dang ia rnengimaninya ndmun ia tidak mempelajarinya,
terkadang ia mempelajarinya namun tidak mau memba-
canya, terkadang ia membacanya namun tidak mentadab-
burinya, dan terkadangia mentadabburinya namun tidak
mengamalkannya. Sehingga ia tidak menghalalkan keha-
lalannya dan tidak mengharamkan keharamannya, ia
tidak berhukum dengannya, tidak pula menjadikannya se-

bagai obat dari penyakit-penyakit hati dan badannya.
Seseorang akan meninggalkan al.Qur'an seukuran

penyimpangannya terhadap al-Qur'an sebagaimana telah
lalu. Hendaknya seorang hamba bertaqwa kepada Alloh
pada dirinya, dan hendaknya ia bersungguh-sungguh me-
ngambil manfaat terhadap al-Qur'an dalam bentuk apa-
pun. Dan seseorang akan luput darinya kebaikan
seukuran ia meninggalkan aI-Qur'an. Adapun membaca
al-Qur'an adalah disyari'atkan dan disunnahkan banyak
membacanya, dan mengkhatamkannya pada setiap bulan,
namun hal itu tidak diwajibkan.

Wabillahit taufiq. Washo.llqllohu'ula Nabiyyina
Muhammad wa.'ala alihi washohbihi wa sqllqm. (Fatawa
Lajnah Daimah no. 8844) .1.
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eringkali kita tidlk menyadari bahwa banyak
makanan di pasaran mengandung bahan-bahan
yang masih diragukan halal-haramnya, di an-

taranya makanan yang berbahan dasar gelatin. Dari
ratusan atau. bahkan ribuan bahan tambahan pangan
(BTP) di pasaran, gelatin barangkali menjadi bahan
yang paling sensitif karena sering memicu kontroversi.

Tidak dipungkiri bahwa dari segala macam bahan
penyusun (ingredient) tambahan, gelatin paling banyak
digunakan. Aplikasinya di industri pangan begitu luas.
Bahkan, gelatin juga banyak digunakan oleh industri
kosmetika, farmasi, dan fotografi. Sampai saat ini di
Indonesia belum terdapat industri --baik skala kecil
maupun menengah-- penghasil gelatin, sehingga kebu-
tuhan akan gelatin diperoleh dengan cara impor.

Bahan baku pembuatan gelatin adalah kulit atau tu-
lang yang dapat diperoleh dari sapi atau babi, bergan-
tung seberapa besar ketersediaan bahan baku di
tempat industri gelatin tersebut. Jika ketersediaan
babi di suatu negara lebih melimpah dibanding sapi,
maka produk gelatin negara tersebut tidak terjamin ke-
halalannya. Apalagi untuk menghasilkan gelatin dari
kulit babi lebih mudah, sehingga secara ekonomis bisa
lebih menuntungkan.

APA ITU GETATIN?
Gelatin adalah suatu protein murni yang diperoleh

dengan hidrolisis bertingkat dari kolagen yang terda-
pat pada kulit, tendon, kartilago, dan tulang hewan,
yang merupakan produk sampingan hewan dari bagian
tak terpakai. Kolagen sendiri merupakan protein struk-
tural utama yang ditemukan pada kulit dan tulang
hewan.

Gelatin dapat diklasifikasikan berdasarkan bahan
baku yaitu: gelatin A berasal dari kulit babi, gelatin B
berasal dari kulit sapi, kambing, dan kerbau atau dari
tulang binatang-binatang tersebut yang sudah dihi-
Iangkan mineralnya. Di samping itu gelatin dapat digo-
Iongkan berdasarkan metode proses pemlruatannya

, yaitu: gelatin A jika metode proses pembuatannya

menggunakan "asam"., dan gelatin B jika proses pembu-
atannya menggunakan "basa".

KARAKTERISTIK GELATIN
Secara umum, tidak ada yang salah dengan gelatin.

Fungsinya yang begitu banyak sangat membantu ter-
ciptanya produk-produk pangan maupun non-pangan
dengan kualitas yang lebih baik. Sayangnya, mayoritas
gelatin diturunkan dari kulit dan tulang hewan, se-
hingga sebagai konsumen muslim, kita terpaksa harus
lebih berhati-hati dalam memilih produk yang mengan-
dung bahan ini.

Karakter gelatin yang unik membuatnya sering
disukai dalam setiap proses pembuatan makanan. Gel-
atin hampir tidak mempunyai rasa dan bau, sehingga
dengan mudah menyesuaikan diri dengan produk yang
dihasilkan.

Secara fisik, gelatin merupakan substansi padat, da-
ri tidak berwarna sampai berwarna sedikit kekuningan
serta nyaris tanpa rasa dan bau. Salah satu sifat unik
gelatin adalah gelatin akan meleleh ketika dipanaskan
dan akan mudah menjadi padat kembali apabila di-
dinginkan. Bersama-sama dengan air ia akan dengan
mudah membentuk gel koloid semi-padat.

Jelly yang dibuat dari gelatin mempunyai tekstur
yang meleleh di dalam mulut untuk kemudian menge-
Iuarkan semua cita rasa yang dikandungnya. Keung-
gulan lain gelatin adalah sifatnya sebagai sebuah
protein amphoteric dan sifat ini bermanfaat sekali da-
lam aplikasi industri. Selain itu gelatin sangat kaya
akan asam amino. Meskipun mayoritas diturunkan da-
ri hewan, gelatin sebenarnya tergolong protein tidak
lengkap.

PENGGUNAAN GELATIN
Fungsi utama gelatin di dalam industri adalah

untuk meningkatkan elastisitas, konsistensi dan sta-
bilitas produk pangan yang dihasilkan. Gelatin digu-
nakan untuk produk dessert, produk dari susu seperti
yoghurt, krim asam, keju, es krim, pie krim serta kue
keju. Gelatin juga merupakan bahan utama dalam
pembuatan marshmq,lloro, di samping juga digunakan
secara meluas untuk produksi toffee dan margarin.



Gelatin juga sering digunakan sebagai pengganti
lemak sehingga produsen makanan lalu beralih ke gel-

atin sebagai bahan pengganti lemak. Titik leburnya
yang bisa berada di bawah suhu tubuh manusia mem-
buat gelatin dapat memberikan sensasi rasa di mulut
yang lebih superior ketimbang pengganti lemak yang
Iain. Dengan demikian, menggunakan gelatin sebagai
pengganti lemak akan mengurangi kalori yang dikon-
sirmsi dari sebuah bahan pangan tanpa mengurangi
cita-rasa makanan tersebut.

Gelatin juga menjadi ingredienl penting dalam pe-

mrosesan keju. Gelatin sering digunakan untuk rne-

ningkatkan jumlah produksi di samping juga dijadikan
sebagai stabilizer. Dalam industri perisa (flauor), gela'
tin jugd sering digunakan sebagai bahan penstabil pa-

d4 tahap encapsulation, yakni proses 'pembungkusan'
bahan perisa tersebut dengan medium pada{' Begitu
juga dalam industri minuman, gelatin sering diguna-
kan untuk menjernihkfrn jus dan sari buah. Penambah-
an gelatin pada sari buah akan membentuk kompleks
gelatine-tanin yang dapat diendapkan untuk kemudian
dipisahkan.

Selain dalam industri pangan, gelatin juga menjadi
bahan penting dalam d'unia kedokteran, serta industri
farmasi dan obat-obatan. Pernah ada sebuah kajian
menunjukkan bahwa suplementasi.gelatin yang ter-
atur bisa menghilangkan rasa nyeri di lutut dan per-

,sendian. Selain itu gelatin juga banyak digunakan
dalam bahan-bahan keperluan pembedahan.

Di bidang farmasi, gelatin kebanyakan digunakan
dalam industri kapsul. Cangkang kapsul pada umum-
nya terbuat dari bahan pembentuk gel berupa gelatin.
Penggunaan gelatin dalam pembuatan kapsul biasanya
merupakan campuran gelatin dari tulang dan kulit
babi.

Gelatin masih dianggap sebagai bahan terbaik un-
tuk memproteksi obat-obatan dari udara, cahaya, uap
air serta kontaminasi mikroba. Selain itu, gelatin juga

sering dijadikan sebagai stabilizer dan bahan penge-

mulsi (emulsifier) terbaik untuk kebanyakan obat-
obatan sirup.

Dalam industri kosmetika, gelatin digunakan seba-

gai emulsifier sertabahan pelembut (smoothing agent).

Gelatin banyak sekali digunakan dalam produk krim
d.an lotions serta menjadi bahan utama "protein" untuk
produk shampo "protein" serta conditioner rambut' Se-

lain itu, industri fotografi juga tidak ketinggalan meng-
gunakan aplikasi gelatin. Dalam industri ini, gelatin
digunakan sebagai medium pengikat dan lzoloid pelin'
dung untuk bahan pembentuk i,mage.

FENOMENA GELATIN DI INDONESIA
Untuk kebutuhan dalam negeri, Indonesia mengim-

por dari berbagai negara seperti Perancis; Jepang,
India, Brazil, Jerman, Cina, Argentina, dan Australia.
Sampai saat ini bahan baku yang banyak digunakan
industri gelatin konvensional adalah tulang serta kulit
sapi dan babi.

Bagi umat Islam, permintaan akan sumber bahan-
bahan halal, termasuk gelatin, adalah keharusan.
Dalam Islam produk gelatin halal harus bersumber
dari binatang yang halal serta disembelih menurut tata
cara yang sudah digariskan syari'at. Bahan-bahan
yang berasal dari babi adalah haram. Produksi gelatin
dunia menc apai 270 ribu ton kubik. Dari jumlah terse-
but, 47%o diproduksi dari kulit babi, 28,5%o kulit sapi,
dan 29,5o/o tulang sapi. Data ini menunjukkan bahwa
gelatin yang diekstrak dari babi masih mendominasi
pasaran dunia.

ATTERNATIF GELATIN BARU DAN HALAL
Saat ini sebagian orang juga khawatir untuk meng-

konsumsi limbah sapi karena adanya penyakit sapi gila
(mad cow), Bouine Spongiform Erocephalopathy (BSE),

sehingga perlu dipikirkan sumber gelatin lainnya yang
aman dan halal untuk alternatif produksi gelatin,
mengingat kebutuhan gelatin yang semakin meningkat
di Indonesia.

AJ.ternatifnya adalah menggunakan tulang dan kulit
ikan sebagai sumber kolagen yang sebenarnya meru-
pakan limbah industri pengolahan ikan. Contohnya
adalah ikan harp seal (Phoca groendlandica),binatang
serupa anjing laut yang banyak hidup di salju, serta
berbagai macam spesies ikan seperti Nile perch (Lates

niloticus), Douer sole (Solea uulgaris), ikan cod, ikan
tilapia (mujair), kulit ikan hiu, serta kulit ikan carp.

Sebagai sebuah sumber alternatif gelatin halal, ge-

latin dari ikan kini juga mulai mendapat perhatian dari
kalangan industri. Pengembangan produksi gelatin
dengan bahan baku ikan tidak hanya mampu meng-
atasi masalah yang bertentangan dengan agama, tetapi
juga lebih murah, membuka lapangan kerja baru,
sekaligus membantu mengatasi masalah lingkungan.
Gelatin dari ikan yang kualitasnya seperti gelatin dari
babi, adalah yang diproduksi dari ikan "kerapu", memi-
lTkibloom strength yang sebanding dengan gelatin babi.

Ketika gelatin halal dari hewan mungkin tidak ter-
sedia, produsen makanan halal sebenarnya juga bisa
memanfaatkan tumbuh-tumbuhan. !'Gelatin nabati" ini
fungsinya mirip dengan gelatin hewani dan biasanya
diproduksi dari gluten gandum atau serealia lainnya.

Beberapa contoh "gelatin nabati" ini antara lain;
berbagai jenis agar-agar dan gelose, i.utagettat
(polisakarida yang diekstrak dari rumput laut merah),
pektin'(polisakarida yang terdapat pada dinding sel
tumbuhan), xq,ntan gum (gum yang diproduksi dari
bakteri; media untuk pertumbuhan bakteri ini sendiri
haruslah halal), tepung jagung termodifikasi, serta cel-

lulose gum.
Langkah aman yang perlu dilakukan setiap membeli

atau memakai produk-produk di atas, hendaklah mem-
perhatikan komposisi bahan yang tercantum di ke-

masan. Pastikan juga sudah bersertifikat halal LPPOM
MUI dengan memperhatikan label halal di kemasan
tersebut. *



Oleh; dr. Faradilla. Litiloli

S;*M* fuffi
Pertanyaanr , ,,, i:r Er !4uJ44u. . ...:...' 

Dok, ana (saya) mau bertanya, anak ana sudah ana beri ASI eksklusif tapi kok masih sering ba*uk pilek, :li ,, .,. ,,,

bagaimana anak itu dikatakan baik pertumbuhannya, juga mengapa saat menyusui ana jarailg:tndhdapatk"tt 6616Jr':::::'

atas jawabannya ana sampaikan jazakumulloh khoeron.

Jawaban:
Ummu Saif yang dirohmati Alloh $H , dari pertanyaan

Ummu Saif ada tiga permasalahan yang dapat saya sim-
pulkan, yaitu:
1. Status imunitas anak dengan ASI eksklusif
2. Status gizi anak dengan ASI eksklusif
3. Hubungan antara menyusui dengan haid

Saya akan memberikan jawaban atas ketiga permasa-
lahan Ummu Saif di atas sebagai berikut:

1 ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja selama 6

I bulan tanpa diberi tambahan makanan maupun
I o minuman apapun. Memang telah dibuktikan se-

cara ilmiah bahwa ASI mengandung berbagai vitamin,
mineral danzat kebal yang sangat penting untuk pemben-

tukan sistem imun bayi, yang ini tidak didapatkan pada
susu sapi. Bukti lain menunjukkan bahwa anak yang
mendapat ASI eksklusif, bila terjadi reaksi alergi maka
efeknya akan lebih ringan dibanding deng4n tidak menda-
pat ASi eksklusif. Setelah usia 6 buJ4n, anak mulai di-
perkenalkan dengan makanan pendamping ASI, sehingga
faktor protektif dari ASI pun berkurang. Untuk itu ada 4
pilar imunitas tubuh yang satu sama lain saling men-
dukung terbentuknya sistem kekebalan tubuh yang baik.
4 pilar tersebut adalah:
a. Nutrisi

Gizi seimbang mempunyai korelasi positif dengan imu-
nitas tubuh anak. Artinya, semakin baik gizi anak, akan
semakin baik pula daya tahan tubuhnya.

Gizi baik tidak dinilai dari tubuh yang gemuk, melain-
kan lebih pada komposisi dari makanan dan minuman
yang masuk. Konsep 4 sehat 5 sempurna adalah contoh
pola makanan yang bisa diterapkan.

b. Lingkungan
Anak yang tinggal di lingkungan padat dengan sanitasi

buruk akan lebih rentan terhadap penyakit daripada anak
yang tinggal di lingkungan yang bersih, jauh dari polusi.
Dalam menentukan tempat tinggal, penting juga bagi
orang tua untuk mempertimbangkan apakah rumah ter-
sebut sudah memenuhi syarat-syart kesehatan, di anta-
ranya udara yang tidak lembab, cukup sinar matahari,
dan sirkulasi udara yang lancar yang ditunjang dengan
sistem ventilasi yang baik. 6

Saat musim pancaroba dimana angin bertiup sangat

Ummu Saif, di bumi Alloh.

kenc4ng, debu'serta kotoran lain akan ikut tersebar dan
ini juga akan mempengaruhi imunitas anak.

c. Pola hidup
Seperti prinsip wasath (tengah-tengah atau sedang-se-

dang atau keseimbangan) yang diajarkan Islam, untuk
masalah kesehatan juga mengacu pada prinsip keseim-
bangan. Berikan porsi yang bukup antara aktifitas fisik,
istirahat dan nutrisi seimbang.

d. Genetik
Faktor genetic (keturunan) juga pegang peranan dalam

pembentukan sistem imunitas anak. Orang tua dengan
imunitas tubuh yang baik kemungkinan besar mengha-
silkan anak dengan imunitas baik. Ada beberapa penyakit
yang diturunkan pada anak secara genetik. Di antaranya
adalah alergi.

Dari uraian di atas, Ummu Saif bisa mencermati penye-
bab akan sering batuk pilek. Anak dengan batuk pilek ber-
ulang sering (namun tidak selalu) ada kaitannya dengan
reaksi alergi. entah alergi debu, kapuk/ kapas, udara di-
ngin, atau alergen yang lain. Biasanya anak yang demi-
kian aktifitasnya tidak terganggu meskipun dalam
keadaan sakit. Bila memang penyebabnya karena alergi,
maka selama alergen belum dijauhkan dari si anak, maka
ia akan bereaksi terus dengan alergen tersebut.

Untuk iebih jelasnya, IJmmu Saif bisa berkonsultasi
dengan dokter yang merawat sang putra.

Sayang Ummu Saif tidak mencantumkan usia,
tinggi badan, berat badan putranya saat ini dan

o berat badan waktu lahir. Dari parameter tersebut
kita bisa mengetahui apakah pertumbuhan si anak sudah
cukup baik atau belum. Tapi setidaknya Ummu Saif bisa
sedikit berlega hati bila grafik berat badannya naik terus.

Karena proses menyusui, maka terjadi perubahan'
hormonal yang nengakibatkan seorang ibu tidak

o haid. Ini hal yang normal, tidak perlu dirisaukan.
( Penjelasan masalah ini, lebih lanjut bisa disimak tulisan
Ukhti Ummu Wildan pada rubrik kebidanan Majalah kita
ini pada edisi kali ini di halaman 65- red ).

Mungkin itu dulu yang bisa saya'jawab dari pertanya-
an Ummu Saif, semoga mencukupi dan semoga putranya
bertambah sehat dan menjadi anak sholeh. Amin. .t
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lainan pada mata, meskipun demi semua itu
mereka harus membayarnya dengan sangat
mahal, yaitu dengan berkurangnya nilai kebe-

basan dan perubahan pada penampilannya.
Kacamata telah berhasil mengambil hati ma-

syarakat dan mulai diterima di dalam pola ke-

hidupan masyarakat. Karena begitu mudahnya
mereka membayangkan permasalahan ini, sam-
pai-sampai bukan menjadi suatu hal baru jika
kacamata menjadi pilihan pertama tatkala sese-

orang mengalami kelainan mata.
' Kacamata dianggap sebagai suatu simbol ke-

hidupan anak manusia yang berkacamata' Me-

reka percaya bahwa satu-satunya cara rtntuk
memperbaiki mata adalah dengan memakai ka'
camata. Namun benarkah anggapan itu?!!
' Padahal sudah nyata bagi kita semua, kian
hari semakin banyak orang yang berkacamath.
Dan kacamata mere\p semakin hari semakin "

bertambah tebal lensanya, Kenyataan seperti ini
tak pernah mereka pikirkan, mereka terbuai
dengan kenikmatan fana dalam lautan yang
penuh fatarnorgana, terlelap dalam penglihatan
yang jelas dalam waktu yang sementara.

Memangbenar pada waktu pertama kali anda

memakai kacamata, pandangan terasa telah
kembali seperti semula. Namun seiring berjalan-
nya waktu ada suatu kenyataan yang harus
anda terima, yaitu dengan semakin banyaknya
keluhan yang muncul akibat memakai kacama-
ta. Keluhan yang mengiringi orang yang berke'
lainan mata, yaitu setelah orang tersebut
memakai kacamata.

Adapun keluhan yang timbul seteldh mema-
kai kacamata adalah mata bukannya semakin
bertambah normal, justru semakin parah tingkat
kerusakannya. Keluhan ini tidak hanya pada

mata saja, tetapi merambat ke daerah kepala
dan telinga.

Berangkat dari pemahaman di atas, ada be-

berapa hal yang harus diluruskan sehingga kesa-

lahan ini tidak semakin'meluas di masyarakat,
meskipun perbaikan ini harus rnelawan pema-

haman yang tertanam sejak kita masih duduk
di bangku sekolah dasar (SD)..

Merupakan s.r.rptu kesalahan terbesar apabila
anda ingin menyembuhkan,kelainan mata hanya
dengan mengandalkan kacamata. Memang tidak
dipungkiri ada banyak manfaat yang bisa diam-
bil setelah memakai kacamata. Di samping pan-

dangan mata semakin terang dan jelas, mode
penampilan anda pun berubah. Namun apakah
perubahan yang sifatnya sementara itu, dengan
dampak yang lebih besar, bisa dikatakan mampu
mengobati mata anda?!

Agar menjadi jelas, akan kami sampaikan
sedikit dari gambaran tersebut, sehinggp bisa
menenteramkan hati dair bukan hanya bualan

atau tuduhan kosong semata.

PERMI\SALAHAN PERTAMA
Kerusakan lensa mata sering dijadlkan seban

gai kambing hitam penyebab utama kerusakari
mata. Padahal penyebab kerusakan mata sangat
beraneka ragam2, bukan terbatas pada lensa ma-

ta saja'karena kedudukan mata sebagai organ
tubuh juga saling berhubungan dengan organ-
organ tubuh yang lain. Sehingga tidak mungkin
jika kerusakan mata hanya diakibatkan oleh
kerusakan pada lensa mata tanpa terkait organ
yang lainnya. Sebab antar'brgan tubuh saling
membentuk dan mentransformasi.

Lalu yang menjadi peitanyaan, apakah me-

mang benar setiap kerusakan pada mata sudah
pasti penyebabnya adalah lensa mata?l Padahal
lensa mata hanyalah sebagian kecil dari'keem-
pat puluh bagian yang membentuk jaringan pa-

da organ mata. Seandainya anggapan itu benar,
dan anda sudah berkeyakinan seperti itu, perlu
anda ketahui bahwa masih ada beberapa per-.

masalahan yang harus anda pelajari mengenai
hakikat penggunaan kacamata dan apa fungsi
dari kacamata.

Suatu kesalahan jika kacamata dipakai se-

cara terus-menerus, terutama ketika penggu-

naan kacamata tidak dibedakan saat untuk
melihat benda yang jauh dan saat melihat benda
yang dekat. Ketahuilah, hal ini merupakan sua-

tu penyimpangan yang sudah jelas'jelas menya-

lahi konsep pada lensa kacamata dan lensa pada

mata anda, kecuali jika anda mengalami suatu
kelainan rabun jauh dan rabun dekat.
' Kacamata dirancang hanya untuk membantu
perbaikan pada gangguan penglihatan mata ter-
tentu, bukan dirancang untuk semua jenis gang-

guan penglihatan. Kacamata adalah suatu benda
yang keras, yang tidak bisa berakomodasi meng-

ikuti perubahan penglihatan mata kita, tidak
seperti lensa mata kita.

Kacamata hanya dirancang untuk membantu
kelainan pada orang yang mengalami miopis
atau rabun jauh, di mana mereka kesulitan meli-
hat benda dari jarak jauh. HaI ini dikarenakan
bayangan yang ditangkap oleh mata jatuh di
depan retina sebagai salah satu akibat dari pe-

rubahan kecekungan lensa mata.
Kacamata juga dirancang bagi mereka yang

menderita gangguan hipermetropa atau rabun
dekat, di mana mereka sangat kesulitan untuk
melihat benda-benda yang berjarak dekat' Hal
ini bisa disebabkan karena bayangan yang di-

2 Lihat bab Diagnosa pada buku lndahnya Tak Berkaca'
mata.

3 Mata minus (-)
4 Mata plus (+)
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tangkap dari suatu benda jatuh di tempat yang tidak se-
mestinya, yakni di belakang retina mata sebagai salah
satu akibat terlalu cembungnya lensa mata. Adapurl
untuk kelainan yang lainnya, silakan anda analogilan
sendiri seperti dua masalah di atas.

Konsep dasar ini sebenarnya sudah kita pahami dan
sudah kita pelajari semenjak kita masih duduk di kelas
lima SDs, bahwasanya apabila ada seseorang yang
menderita rabun jauh, maka penglihatannya dapat dito-
long dengan menggunakan lensa minus (-) atau lensa
cekung, demikian pula apabila beseorang menderita rabun
dekat maka penglihatannya bisa ditolong dengan meng-
gunakan lensa kacamata positiflplus (+) atau lensa cem-
bung.

Namun sungguh disayangkan, teori ini hanya sekedar
teori dan tidak mereka praktekkan. Justru mereka me-
nyplisihi dan menyimpang dari awal tujuan pembuatan
kacamata dengan memakai kacamata secara terus-me-
nerus, lupa dengan,konsep dasar pembuatan kacamata.
Bila keadaannya demiklan, sangat dimungkinkan kaca-
mata akan memperparah kerusakan mata anda dan
menghalangi proses penyembuhan mata anda. Penderita
rabun jauh yang seharusnya hanya menggunakan kaca-
mata untuk melihat benda yang jauh, digunakan juga
untuk melihat benda-benda berjarak dekat.

Jika mereka yang mengalami kelainan pada mata
masih memaksa untuk melakukan hal di atas, tidak mau'
memperhatikan konsep dasar pembuatan kacamata dan
tidak mau membedakan penggunaannya, mereka ini
ibarat lari dari kandang buaya menuju kandang harimau,
lari dari bahaya yang kecil masuk ke dalam kubangan ba-
haya yang lebih besar. Mereka menginginkan kesembuh-
an, tetapi tidak mau mengikuti aturari pakai kacamata6.
Mereka ingin mencari kesembuhan kelainan pada mata
minus (-), tetapi justru merusaknya dengan memakai ka-
camata minus (-) untuk melihat benda-benda yang dekat,
yang semestinya hanya untuk melihat benda-benda yang
jauh.

.Otomatis ulah mereka itu memaksa lensa mata ber-
adaptasi dengan kacamata yang dipakai untuk melihat
benda yang dekat dan membebani mata dengan pembe-
banan yang baru. Padahal jika mau bersabar untuk
melepas kacamatanya, tentu hal itu lebih baik bagi
mereka.

Ingatlah, hampir semua pengobatan membutuhkan
adanya pengorbanan dan kesabaran, walaupun susah.
Jika mereka mau, insya Alloh pasti ada jalan. Mereka bisa
melakukannya dan mau berbuat baik untuk diri mereka
sendiri, karena dengan demikian mereka tidak mengha-
langi pengobatan yang mereka usahakan, tidak merusak
kenormalan pada mata mereka sendiri, dengan memaksa
mata untuk melihat benda di luar batas kenormalan mata
dengan menggunakan kacamata, karena sebenarnya ma-
ta mereka mampu untuk melihat benda yang dekat tanpa
kacamata.

Dengan demikian pemakaian kacamata untuk melihat
benda yang dekat mengharuskan mata untuk beradaptasi
dengan sesuatu yang tidak normal, sehinggatirajar lensa

matanya semakin tebal dan kerusakannya semakin pa.
rah.

PERMASATAHAN KEDUA
Kacamata, meskipun dianggap sebagai salah satu sim-

bol penyembuhan mata, namun di balik itu ternyata ada
beberapa permasalahan yang justru meirperburuk keada-
an mata. Permasalahan tersebut adalah permasalahan
yang ditimbulkan dari kacamata ataupun tekanan yang
ditimbulkan oleh batang kacamata yang terlalu lama,

Adanya tekanan dari batang kacamata ini, minimal
akan mengganggu kualitas pada daerah yang tertimpa,
baik pada telinga, otot liirgkar yang berada di sekitar
mata, ataupgn saraf yang berada di antara mata dan
telinga. Otomatis dengan adanya tekanan dalam waktu
yang lama ini, dapat menghambat girkulasi aliran darah
ke mata, telinga, dan peredaran darah ke kepala.

Di samping permasalahan tersebut, adanya penekanan
pada daerah mata dan telingb cukup mengganggu sirku-
lasi pada jalur meridian lambung, usus kecil, kandung
kemih, sanciao, dan meridian kandung empedu. Seba-
gaimana pembahasan dalam ilmu akupunktur ataupun
dalam dunia pijat refleksi, bahwa adanya penekanan yang
lebih dari sepuluh menit pada daerah tertentu akan
menyebabkan tenipat tersebut semakin melemah meski-
pun hanya tekanan yang ringan karena daerah wajah ter-
masuk daerah-daerah yang lunak di tubuh.

Lalu bagaimana halnya dengan penekanan lensa kaca-
mata dan batangnya yang lebih dari sepuluh menit setiap
kali pakai, padahal dengan terganggunya jalur meridian,
minimalnya ada empat masalah yang harus diterima oleh
tubuh, yaitu:

1. Terganggunya penyaluran energi dari hasil olahan
udara, air, dan makanan, sehingga dengan tergang-
gunya jalur meridian di atas, akan menghambat terca-
painya tujuan untuk memelihara jaringan tubuh.

2. Hilangnya sistem pertahanan tubuh, terutama sistem
pertahanan di daerah meridian yang mengalami keka-
cauan,

3. Sebagai sumber penyebab bertambah parahnya
, penyakit mata, karena meridian merupakan jalur pen-

jalaran penyakit dari luar ke dalam atau sebaliknya.

4. Adanya bekas-bekas pada kulif apabila kacamata
dilepas.

Sehingga sangat wajar apabila seseorang yang me-
makai kacamata, semakin hari semakin tebal pada ukur-
an lensa kacamatanya.

5 Aiau yang sederajat ketika mempelajari permasalahan indera di dalam
pembahasan ilmu pengetrahuan alam (lPA).

6 Atau karena mereka tidak tahu.
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PERMASAIAHAN KETIGA
Konsep teori penyembuhan dengan kaca-

mata berbeda dengan praktek yang ada di la-
pangan. Begitu mudah dan sederhana solusi
yang ditawarkan: "setiap rabunjauh bisa dito-
long dengan lensa minus (-) atau cekung", dan
"setiap rabun dekat.bisa ditolong dengan lensa
plus (+) atau lensa cembungl'.

Namun ternyata yang terjadi di lapangan
berbeda dengan konsep tersebut. Lensa yang
berada di pasaran cukup beraneka ragam. Ada
yang be4kualitas tinggi dan ada yang berkuali-
tas sederhana, misalnya hanya'terbuat dari
bahan rnika.

Kualitas standar jarang dijumpai di pa'
saran. Justru pada akhir-akhir ini bermuncul-
an beraneka ragam \acamata dengan lensa '
yang bervariasi, ada yqng gelap, pelangi, dan
ada yang transparan; nhmun semuanya masih
bertekuk lutut pada prinsip ekonomi, dengan
tipe manusia )rang berbeda, semuanya tidak
sama, ada yang baik dan ada fang buruk, se-

hingga sangat dimungkinkan.keanekaragaman
pada lensa kacamata bisa mempengaruhi pe'
rubahan pada lensa mata.

PERMASALAHAN KEEMPAT
Mata bisa melihat bukan disebabkan faktor

pada lensa.mata saja. Demikian pula perubah-

an pdda lensa mata bukan hanya karena ca-

haya dan lensa mata, namun merupakan hasil
dari kerjasama ketiga selaput mata dan ke'
enam otot mata,

Ketika ada cahaya yang masuk ke dalam
.mata, ternyata bukan hanya lensa mata saja
yang mengalami perubahan, tetapi sklera, iris,
retina, dan keenam otot juga berubah, bahkan
organ-organ inilah yang mempengaruhi ada-

nya perubahan pa.da lensa mata, bukan seba-

liknya"
Lensa tidak mempengaruhi perubahan pada

otot dan selaput mata,.tetapi otot, kornea, re'
tina, dan irislah yang mempengaruhi perubah:
an pada lensa mdta. Bukti yang paling mudah
adalah dengan memperhatikan proses terja-
dinya penglihatan. Cahaya pertama kali ma'
suk ke dalam mgta.bukan langsung jatuh ke
lensa mata, tetapi harus melalui proses pengo-

lahan dari tiga selaput dan pengaruh gerakan'
dari otot mata. Sehingga lensa mata dapat
digolongkan sebagai organ cabang pbnghhatan
rnata, bukan sumber penglihatan mata.

Lensa hanya sebagian dari empat puluh pe-

lengkap penglihatan mata. Adanya kerusakan
pada lensa mata belum tentu menyebabkan
kerusakan pada selaput dan otot mata, tetapi
justru terjadi yuttg ."buliknya: OIeh sebab?tu,

penyembuhan kelainan pada m

ngan kacamata hanya bersifat
purna, bukan sebagai senjata utama
wajar di dalam buku-buku
pengetahuan, atau biologi sering'disebutkan:
"rabun dekat dapat ditolong dengan lensa
positif'.

Demikianlah empat masalah*yang dapat
mewakili .mengenai pembahasan tentang "ka'
camata memperparah kerusakan mata". Kami
rherasa pembahasan di atas sudah mencukupi
dan bisa mewakili faktor yang lainnya' Ba-
ran'gsiapa yang menginginkan alasan-alasan
yang lai,nnya, anda bisa menghubungi kami
ataupun dengan cara melalui surat dengan di'
sertai perangko balasan secukupnva.

KESIMPULAN
. Kacamata dapat memperparah kerusakan
pada mata. Sekurang'kurangnya ada tiga se'
bab yang menyerang sistem kerja pada mata,
meliputi:
1. Serangan dari dalam akibat memakai kaca-

mata secara terus-menerus, karena mata
yang, normal dipaksa untuk beradaptasi
dengdn mata yang sakit seperti orang yang

mengalami rabun jauh yaitu orang yang ke-

sulitan melihat jauh dan dia memakai kaca'
mata minus (-) yang dirancang khusus
untuk mata yang rnengalami kesulitan
untuk melihat benda yang jauh. Secara
otomatis, ketika ia melihat-dengan kaca'
mata-benda yang berada di dekatnya se-

cara tidak langsung memaksa mengikuti
lensa kacamata yang seharusnya hanya di'
gunakan-untuk melihat benda yang jauh
(kesimpulan dari masalah yang pertama).

2. Serangan yang berasal dari daerah di seki
. tar mata, sebagai akibat adanya beban yang

menyelimuti bola mata dan telinga (kesim-
pulan dari masalah yang kedua).

3. Sergngan dari lensa mata, karena kualitas
Iensa mata tidak sama dengan lensa kaca-
mata. Kebanyakan lensa kacamata kualitas-
nya tidak sama dengan konsep perumusan

. pada lensa kacamata Qr.esimpulan'dari ma-
salah yang ketiga).

Demikianlah tiga faktor yang dapat menam-
bah kerusakan pada mata sebagai akibat dari
pemakaian kacamata. Semoga dengan mem'
baca tulisan ini, bisa membuat ki'ta'untuk lebih
berhatihati dan terhindar dari kerusakan ma-

' ta yang lebih parah dari sebelumnya, semoga

bermanfaat.
WallohuA'Iarn. * t
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Edisi 5 Tahun Ke-1 :: Dzulqo'dah-Dzulhijjah 1428 H :: Desember 2Q07 L'\'



m6se#m@}

Pertanyaan:
Assalamu'alaihum. Saya ibu rumah tangga memiliki .

tiga anak. Berat badan saya amat berlebihan. Yang ingin
saya tanyakan, adakah ramuan tradisional/herbal yang
dapat mengurangi berat badan?

(08132?02xxxx) '

Jawaban: I
Wa'alaihumussalam. Jazahumulloh hhoiron kepada

ibu, anda telah mengingatkan tentang suatu permasalah-
an besar di dalam dunia terapi pengobatan. Semoga Alloh
sp memuliakan kita semua, semoga pertanyaan ibu da-
pat mewakili pertanyaan saudara-saudara kita yang me-
!galami permasalahan serupa.

Perlu ibu kefahui, pada umumnya hampir semua obat-
obatan-baik yang tradisional ataupun obat-obatan mo-
dern*tidak begitu mampu untuk menangani problema
yang ibu heluhkan, kecuali jika ibu ikut berperan serta di
dalamnya, yaitu dengan menjaga makan dan mengatur
pola makan. Pengaturan pola makan yang anda terapkan
merupakan faktor yang banyak menyembuhkan, dari pa-
da obat yang anda konsumsi, karena, proses pertumbuhan
sangat dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan (tiroid),
pola makan, aktivitas, istirahat, emosi, lingkungan, kebia.
saan, watak, kerja, usia, kualitas sistem pencernaan, dan
sistem pengeluaran, yang semuanya saling mendukung
dan saling membentuk.

Obat yang diminum tidak banyak berguna di dalam
mengubah pola pikir, kerja, istirahat, aktivitas, watak,
usia, dan emosi. Memang sebagian obat mampu mempe-
ngaruhi kualitas hormon atau kelenjar tiroid, salah satu
pusat hormon pertumbuhan. Sehingga dengan memindm
obat tersebut seseorang dalam seminggu bisa menu-
runkan berat badan 2-5 kg dengan tanpa efek samping,
tanpa diet, tanpa pantangan memakdn makanan apapun.
Kendatipun ada obat yang sedemikian itu untuk meng-
konsumsinya, sebaiknya anda perlu mempertimbangkan
sebaik-baiknya, jangan asal menurunkan berat badan.

Apalah gunanya jika badan anda semakin langsing na-
mun kelangsingan badan anda banyak membawa per-
masalahqn baru, keluhan semakin menjadi-jadi, seperti
kepala sakit, sering pusing, garnpang mengantuk, cepat
lelah, dan lain-lain. Mengapa demikian? Jawabannya: ka-
rena keba.4yrakan modef terapi seperti ini hanya merufo-
kuskan^ kgp4da pembakaran lemak atau penekanan pada

fral ini bertujuan aSari h'astlnya

al-lllauoddah
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Rubrik ini dihadirkan sebagai sumbangslh kami bagi para pembaca yang
menghadapi problem kesehatan dan menginginkan terapi alternatif dengan
peng-obatan alami.Bagi y4ng ingin berkonsultai, silakan layangkan uraian
problem anda ke meja redaksi melalui surat, atau SMS
ke HP 081 330 532 666 atau e-mail: maialah.almawaddah@gmail.com

Tim Nukhba

nampak secara drastis dengan tanpa memperhatikan apa-
kah organ yang berhubungan dengan hormon atau yang
memiliki hubungan kerja dengan lemak atau hormon
tersebut, mampu mengimbangi perubahan yang sangat
drastis tersebut? 1

Berangkat dari semua permasalahan tersebut, jika ibu
menginginkan penulunan berat badan lewat ramuan tra-
disional, sebaiknya ibu memperhatikan hal-hal di atas, se-
hihgga akan mudah menjalankan terapi penurunan berat
badan ibu tanpa harus memasang target nilai penurunan-
nya per minggu.

Terus terang saja, kami pun tidak memiliki ramuan
yang dahsyat di dalam masalah ini. Sama seperti ramuan
yang lainnya, hampir tidak berfungsi sebagai senjata yang
utama, namun hanya sebagai obat pelengkap yang hanya
membantu menentukan arah dari terapi.penurunan berat
badan.

Berikut ini ramuan yang mungkin bisa anda gu-
nakan untuk mengurangi berat badan andaz:
Air secukupnya
Daun cermai 2 genggam orang dewasa
Nanas tua (sudah matang) 1 buah

Cara pembuatan:
Petik daun cermai yang sudah agak tua (bukan yang

masih muda/pupus), usahakan pemetikan dilakukan sete-
lah Ashar (untuk memperoleh kualitas yang lebih baik).
Cuci/bilas dengan air yang mengalir dan jangan direndam.
Pisahkan daun dari gagangnya lalu rebus dengan air.
Adapun patokan ukuran air adalah sebatas bisa menutupi
seluruh permukaan daun cermai. Rebus dengan api kecil
dengan panci tanah, jangan ditutup. Setelah mendidih,
biarkan supaya dingin dan bisa diperas untuk diambil
airnya. Setelah semua proses di atas selesai, gunakan air
rebusan daun cermai untuk membuat campuran jus
nanas. Jangan ditambah gula. Minum 2 x sehari. Semakin
kental air rebusan daun cermai, semakin bagus. Jangan
dikonsumsi dalam waktu panjang.

Perhatian:
1. Ramuan ini sangat keras.
2. Kurang cocok untuk ibu hamil dan nifas.
3. Sangat baik bagi yang mengeluhkan masalah keputih,

an' i
Demikianlah beberapa hal yang bisa anda lakukan. Se-

moga bermanf.aat. Wallohu A'lam. *

1 Untuk lebih jelasnya tentang permasalahan ini, lihatlah buku kami /n-
dahnyaTak Berkacamatapada bab Terapi Lewat Makanan, cet. Pus-

.taka an-Nukhba.
! lngat, kualitasnya sorupa dongan kualitas obat-obatan yang lain,

mAsih membutuhkan uluran tangan anda sendiri.
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Rubrik ini dihadirkan sebagai sumbangsih kami bagi Para Pembaca yang

menghadapi problem seputar kehamilan, persalinan, serta kesehatan ibu dan

anak. Bagi yang ingin berkonsultasi, silakan layangkan uraian problem anda

ke mejaredaksi melalui surat, atau SMS ke HP 081 330 532 666 atau

e-mail: maialah.almawaddah@gmail.com

i: i , j,,.,:i,.Ulr1rlu Wildan R. Ayu T. Ulandari, A.Md.Keb.

ovulasi (pelepasan sel telur) yang ma-
na menjadikan jumlah hormon estro-
gen dan progesteron menurun
sehingga haid pun tidak terjadi ke-
cuali jarang-jarang dan tidak teratur.
Dan semakin ibu memberikan ASI
sebanyak-banyaknya kepada anak-
nya, maka hormon prolaktin akan se-

makin sibuk dalam prbses produksi
ASI, sehingga haid pun bahkan tidak
terjadi sama sekali pada beberapa
ibu menyusui. Dan semuanya tentu
kembali pada kehendak taqdir Alloh
semata.

2. Bolehkah ibu hamil membe-
rikan ASI kepada anaknya yang
masih di bawah dua tahun?

Sebagaimana kami katakan di
muka, hal ini pun termasuk dialami
oleh banyak ibu. Dan masalah me-
nyusui anak adalah sebagaimana
Alloh sebutkan dalam al-Qur'an yang
artinya:
Para ibu hendaklah menyusuhan
anah:ana,knya selama dua tahun pe-

nuh, yaitu bagi yang ingin menyem-
purnahan penyusuan.... (QS.
al-Baqoroh [2]:233)

Terlepas dari kehamilan, Alloh
memberikan waktu dua tahun persu-
suan anak. Jadi, seorang anak ber-
hak disusui selama dua tahun penuh.
Adapun pembahasan selanjutnya bu-
kan merupakan bidang kami untuk
membicarakannya, sebab berkaitan
dengan hukum fiqih menyusui. Se-

karang bagaimana apabila si ibu da-
lam keadaan hamil lagi sebelum dua
tahun masa menyusui anaknya ber-
akhir?

Apabila dalam masa menyusuiibu
hamil lagi*terlepas dari hukum fi-
qih menyusui*ada beberapa hal
yang perlu dipertimbangkan apakah

ro

Jawaban:
Wa,'alaihumus salam. Sebelumnya

kami turut bergembira atas kelahir-
an anak saudari muslimah di mana
saja, semoga Alloh memberkahinya.
Dan kami sangat senang dengan be-

rita kehamilan saudari muslimah di
manapun berada, dan semoga Alloh
memberkahi juga janin yang sedang
berada dalam kandungannya.

Pertanyaan ibu sangat bagus. Ba-

nyak juga ibu lain yang bertanya ten-
tang masalah ini. Dengan senang
hati kami berusaha memberikan
bantuan jawaban atas permasalahan
yang sama-sama kita hadapi ini.

Pertanyaan ibu bisa kami bagi
menjadi tiga pembahasan sebagai
berikut;

1. Mengapa ibu menyusui jarang
mendapatkan haid?

Sebelum kami menjawab, kami
teringat kisah seorangikhwan kita di
mana beliau pernah ditanya oleh sa-

lah seorang ustadz senior, berapa
jumlah anaknya. Tatkala itu baru sa-

tu dan baru berumur beberapa bulan,
kami lupa pastinya. I.alu Ustadz
membisikkan sebuah ide yang.sangat
bagus dengan bertanya: 'Apakah
qntum (engkau) mau tahu resep men-
jhrangkan kehamilan yang mudah
dan aman?"

Pertanyaan tersebut membuat
ikhwan kita ini tersipu-sipu dan ti-

:
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Assalamu'alaikum. Ummu Wildan yang saya hormati, saya ingin berkon-

sultasi, mengapa wanita yang menyusui jarang mendapatkan haid? Bolehkah
wanita hamil memberikan ASI-nya kepada anaknya yang masih di bawah dua
tahun? Bagaimana caranya agar ibu menyusui tidak turun drastis berat
badannya? Atas jawabannya saya ucapkan joz akillah khoiron.

(Ummu Ayyub, Jateng, 08522965xxxx)

dak menjawab. Ustadz pun memaha-
mi bahwa pertanyaan itu tidak mem-
butuhkan jawaban, selain memang
Ustadz tidak bermaksud bertanya
tetapi memberi tahu, juga sebab isi
pertanyaannya. Lalu Ustadz menye-
butkan ide bagus tersebut dengan
mengatakan: "suruhlah isteri antum
menyusui anak antum sebanyak-ba-
nyaknya dan sepuas-puasnya, seperti
isteri qna (saya), sampai tidak haid
selama menyempurnakan dua tahun
masa menyusui kepada anak kami
semuanya." Begitulah kurang lebih
ceritanya.

Ustadz kita ini mengatakan iste-
rinya tidak haid selama dua tahun,
dan selama masa itu juga tidak ha-
mil. Ini adalah kehendak Alloh dan
curahan rohmat-Nya, dan ini salah
satu manfaat memberikan ASI kepa-
da anak, Cobalah baca lagi majalah
kita ini edisi 2 tahun ke-l, tulisan
Ukhti dr. Faradilla tentang ASI.

Dari kisah ini kami hanya ingin
mengambil pelajaran bahwa banyak
ibu yang tidak haid di masa menyu-
sui anaknya dengan baik. Berarti
masalah ini wajar dan bukan hal
aneh. Bagaimana hal itu bisa terjadi?
Pada masa pasca kelahiran, pada
ibu-ibu yang menyusui, tubuhnya
akan memproduksi hormon prolaktin
berkadar tinggi yang berfungsi mem-
bantw, memproduksi ASI. Hormon
prolaktin ini cenderung mencegah

*mffifr,7
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langsung, hal ini kemungkinan terja-
di pada ibu hamil yang kurang asup.
an nutrisi (gizi)nya atau adanya
proses hormonal dalam tubuh. Sela-
ma hamil kebutuhan semua zat glzi
rata-rata meningkat, yang puncak-
nya pada saat ibu menyusui, juga da-
lam kondisi menyusui tubuh ibu
cenderung lebih banyak mengeluar-
kan kalori.

Kebutuhan nutrisilgizi inilah yang
terkadang dilupakan oleh sebagian
ibu hamil dan menyusui. Di antara
mereka beranggapan bahwa ,uiu-u
hamil dan menyusui harus mengkon-
sumsi sejumlah makanan, -namun
lantaran tanpa diperhatikan kadar
gizinya, sptumpuk makanan itu ku-
rang memberikan faedah. Sebe-
narnya jumlah makanan hanya
meningkat sedikit dari kebutuhan
ibu itu sendiri, hanya saja kadar gizi
yang harus ditingkatkan.

Untuk menghindari penurunan
berat badan yang lebih parah lagi,
cobalah mengkonsumsi "makanan se-

imbang" dari bahan.bahan makanan
yang segar dan tidak terlalu lama
proses memasaknya (sayuran). Hal
ini hendaknya dilakukan sejak masa
kehamilan. Dengan cara memper-
baiki nutrisi gizi seperti ini, insya
Alloh berat badan akan bisa dista-
bilkan. Yang perlu diperhatikan pu-
la, sebagaimana pada kenyataannya
perawakan seorang ibu juga mem-
pengaruhi berat badannya, bisa cen-
derung menjadi lebih gemuk atau
bahkan sebaliknya menjadi lebih ku-
rus meski telah melakukan diet yang
sarat gizi ditambah vitamin juga su-
plemen lainnya.

Pola makan masa menyusui
Kualitas ASI yang dihasilkan oleh

seorang ibu berkaitan langsung de-
ngan kualitas makanan yang dikon-
Sumsinya. Namun demikian, jumlah
protein, lemak, dan karbohidrat da-
lam ASI biasanya tidak terpengaruh
oleh jumlah asupan pada menu ma-
kanan, hanya sedikit saja yang ter-
pengaruh, seperti vitamin A dan 812.

Adapun dalam hal kuantitas (ba-
nyak sedikitnya) ASI maka berbeda
lagi ceritanya. Ibu yang asupan ma-
katrannya kurang protein dan/atau
kalori, bisa saja menghasilkan ASI

';@ill*!'W.a -'
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. yang bagus komposisinya tetapi
. kuantitasnya kurang memadai untuk
kebutuhan bayi. Sehingga untuk
menghasilkan ASI yang bagus kom-
posisi serta kuantitasnya, seorang.
ibu harus melanjutkan suplemen vi-
tamin dan mineral dengan memper-
hatikan variasi diet saat hamil.

Diet yang disarankan ialah seba-
gai berikut:

Pertama; tingkatkan jumlah asu-
. pan kalori harian anda +500 kalori
perhari di atas asupan sebelum
hamil.

Jika anda tidak memiliki cadang-
an lemak berlebih 4alarn tubuh anda
(bisa diketahui dari ada atau tidak-
nya timbunan-timbunan lemak di ba-
wah kulit pada anggota-anggota
badan tertentu atau biasanya ditan-
dai dengan terlalu. gemuk atau ter-
lalu kurus) maka anda perlu
menambah asupan kalori 500 kalori
lebih perhari. Namun bagi yang me-
miliki padangan tersebut, maka ke-
butuhan kalori akan dibantu dengan
proses per4bakaran lemak yang akan
menghasilkan ASI.

Kedua; tingkatkan jumlah kal-
sium hingga lima kali lipat perhari.

Caranya dengan banyak mengkon-
sumsi jus, susu berkalsium, atau de-
ngan makanan apa saja yang
mengandung kalsium tinggi. (Ten-
tang bahan makanan serta kandung-
annya masing-masing silakan baca
kembali edisi 2 tahun ke-1 majalah
kita ini pada rubrik yang sama).

Ketiga; perbanyaklah minum,
minimal2000 ml (8 gelas) cairan per-
hari.

Kebutuhan ini bisa dipenuhi de-
ngan meminum cairan dalam berba-
gai bentuk dan macamnya untuk
menghindari kejenuhan. Misalnya.
dalam bentuk air putih, kuah sayur,
jus buah, susu, dan lain-lainnya. Dan
apabila anda bertipe banyak aktivi-
tas kerja sehingga ba4yak mengelu-
arkan.peluh/keringat, tambah lagi
cairan anda sampai maksimal 3000
ml, jangan lebih dari itu kecuali bila
memang dibutuhkan atau atas saran
tenaga kesehatan kepercayaan anda.

^ Semd'ga bermanfaat, Wq,Ilohu
A'larn. *

dihentikan, kurang lebihnya sebagai
berikut:

a. Pada saat hamil, seorang ibu
harus memperhatikan nutrisi untuk
dirinya sendiri. Lihat kembali penje-
lasannya pada edisi 2 tahun ke-1 ma-
jalah kita ini pada rubrik yang sama.

b. Selain itu ibu juga harus mem-
perhatikan nutrisi bagi janinnya
untuk mempersiapkan lahirnya ge-

nerasi yang baik yang akan lahir be-
rikutnya. Bukankah kita juga harus
menyiapkan generasi yang baik lagi
sholih dan sholihah?

, c. Apabila ia menyusui anaknya
maka berarti beban tersebut ditam-'
bah dengan perbaikan ASI untuk
anak yang juga disusulnya.

d. Kelanjutan anak balita bila di-
putus susuannya juga harus diperha-
tikan dan dipertimbangkan.

e. Pengaruh menyusui saat hamil
akan merangsang kontraksi rahim
sehingga akan mempengaruhi ke-
hamilan anda.

Memang tidak ada aturan khusus
atau larangan bagi seorang ibu hamil
menyusui bayinya. Akan tetapi,
mempertimbangkan lima hal di atas
yang secara langsung menyangkut
kebaikan ibu, janin, dan anak, se.
baiknya, h4rus diperhitungkan untuk
mengambil keputusan terbaik.

Dengan beberapa pertimbangan di
atas, kami hanya menghimbau kepa-
da ibu-ibu yang hamil saat menyusui
untuk membicarakan bersama suami
anda dengan sebaik-baiknya. Bila
perlu mendatangi bidan atau dokter
kepercayaan anda untuk berkonsul-
tasi.lebih lanjut. Lakukanlah, untuk
mendapatkan keputusan terbaik ten-
tang madhorot (bahaya) maupun
maslahat (kebaikan); apakah ASI
tetap diberikan kepada si kecil atau
memberikannya susu alternatif atau
keputusan yang lain. Semoga Alloh
memberikan kemudahan.

3. Bagaimana agar berat badan
ibu menyusui tak turun drastis?

Tidak dipungkiri bahwa banyak
terjadi ibu menyusui mengalami ba-
nyak sekali penurunan berat badan.
Perlu dipahami lagi bahwa turunnya
berat badan seorang ibu bisa terjadi
bahkan sejak masa kehamilan ber-

ol-fllauaddah
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Membidik Pefuans I
Si Getuir Pisahg
Bagi masyarakat negeri kita ini, buah

pisang bukan hal yang baru apalagi
aneh, sebab ia sangat kerap

diiumpai mulai di kebun-kepun,
halaman rumah, pasar tradisional,

supermarket dan minimarkei,
sampai di meia makan sebagai
'pendamping makanan pokok

Jelas ini merupakan setluah
keistimewaan tersendiri bagi buah

pisang, ia begitu mudah didapat,
selain iuga mudah dibudidayakan.

fTada edisi kali ini, kita akan meli-
L llrili peluang bisnis salah satu je-

U nis pisang yang cukup menarik.
Ia adalah pisang tandulg disebut pisang
tanduk sebab bentuknya mirip dengan
tanduk. Pisang tanduk banyak didapat di
daerah Lumajang, di sana ia disebut pi'
sang "agung" sebab selain harganya yang
lebih mahal dari jenis lainnya, ia memi-
liki ukuran sangat besar dan panjang.

Ia juga dikenal di beberapa daerah di
Jawa Timur dengan sebutan pisang
'byay'', sebab ia langsung keluar dari an'
tara pelepahnya dalam bentuk pisang
sempurna,.tidak seperti pisang lainnya
yang keluar berbentuk jantung, maka ia
disebut pisang'byar' yang berarti lang-
sung mekar.

Peluang yang dijanjikan pisang tan-
duk ini adalah membuatnya menjadi "ge-
tuk pisang", yang meru- pakan salah satu
makanan khas Kota Kediri di Jawa Ti'
mur. Bagaimana cara membuatnya? Si'
lakan simak penjelasannya berikut ini.

BAIIAII.BA'IA'I POKOIC
- Pisangtanduk
- Tepung sagu

BUMBU DA'I PET/II5f'UD RAlNft
Gula bubuk
Santan kelapa kental
Garam

3 buah
3 sendok makan

100 gr
100 ml
% sendok teh
% sendoktehVanili bubuk

BAHA]T PEI.EIIGXAR
Daun pisang setengah tua secukupnya
Lidipenyemat secukupnya

CARATETBIIAT:
1. Kukus pisang tanduk sampai masak lalu angkat.
2. Kupaslah dan haluskan dalam keddaan pisang ma-

sih panas.
3. Campurkan gula bubuk dan santan kental lalu

aduk merata
4. Tambahkan tepung sagu, aduk lagi sampai ter-

campur merata.
5. Bungkuslah adonan tersebut dengan daun pisang

dengan disematkan lidi hingga berbentuk seperti
lontong.

6. Kukus kembali sampai matang (* 30 menit).
7. Setelah matang angkat dan dinginkan sehingga

mengeras,
8. Setelah mengeras berarti getuk pisang siap dibu-

buhi label dan siap dipasarkan.
9. Pemasaran getuk pisang bisa dengan penjualnya

secara utuh (perbungkus), bisa juga dengan men'
jualnya dalam bentuk sajian siap santap. Yang ke-

dua ini bersifat seperti warung .makanan atau
depot getuk pisang. Yang mana saja yang anda su-

ka, ugaha ini harus dikelola dengan baik disertai
keuletan dan kesabaran.

lO.Selamat mencoba dan semoga Alloh memberkahi
. usaha kita semua dalam mencari maisyah yang

halalan dan thoyyiban, Allohu yughnina waiyya.
hurn bi fadhlih. *
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Pondok Pesantren

al-Furqon al-lslami
Srowo-Sidayu-Gresik

lVlenuntut ilmu
adalah ibadah

yang mulia.

SiltHmduril
tMahffi;llml

Donatur (Muhsinin)
Romadhon-Syawwal 1428

Menuntut ilmu memiliki keutamaan yang'sa-
ngat agung sebagaimana termaktub dalam beberapa
hadits yang mulia, baik ketika berangkat ke maje-
lis ilmu, ketika berada di majelis, ketika mendapat-
kan ilmu, dan ketika menebarkan ilmu di tengah-
tengah masyarakat.

Keutarnaan tersebut akan dapat diperoleh pula
oleh para pemangku dan penyandang dana bagi
para penuntut ilmu, sebagaimana sabda Rosululloh
ffi $*tg *tinya) : " Barang siapa rnenyiaphan bekal
bagi orang yang berperang di jalan Alloh,.sungguh
ia telah berperang di jalan Alloh.

Sisihkanlah sebagian harta anda untuk mem-
bantu saudara-saudara kita yang tp-lah meluangkan
waktunya untuk mencari ilmu syar'i, agar anda
mendapatkan keutamaan seb"gaimana yqng me:
reka dapatkan

Semnkin besar manfaat harta yang anda kelu-
,ffiri'Ekap 

fqakin besar pulapatratanff .,,,rtr**l

Muhsinin Alamat. Nominal

1 Abu Anjani Bumi Alloh 200.000

2 Ummu Sufyan Jakarta Timur 250.000

J Abu Salma Pulomaia Jaktim 100.000

4 H. Nasir Sidayu Gresik 150.000

5 Bp. Sahilin Sidayu Gresik 30.000

b Amil Nur Wahvudi Bumi Alloh 50.000

7 Ummu Doni Jakrta Timur 50.000

8 HambaAlloh Surabaya 1.000.000

I HambaAlloh Setonoreio Kediri 60.000

t0 Bp. Agus Budi Satrivo Gresik 1.000.000

11 Bp. Bachri Gresik 600.000

t2 Bp. Azus M. Gresik 1.000.000

l3 HmbaAlloh Bumi Alloh 50.000.000

t4 Jama'ah Idul Fithri PP a]-Furqon Gresik 417.300

Jumlah 64.907.300



DAFTAR AGEN
BABEL
Bangka

BALI
Negara

BANTEN
Cilegon
Serang
Tangerang
Tangerang
Tangerang

DKI JAKARTA
.t-a-tiartirimur Salma Agency (021 ) 70795643

JAMBI
Jambi Gunawan 081 278 569 55

JAWA BARAT
Bandung Hary Badar (022)6076100' 085220114577

Bandung ShibghohAgency O81 223 14O07

Bekasi ShofyAgency (021) 99955505 / 70204010

Bodor AlAtsaryAgency 081 318 137 040

Bogor Beta Sagita (0251) 9150943

Cirebon Didi Casmadi (0231) 489971

Depok MeccahAgency "l (021) 9216610' 081 619 271 35

lndramayu Fuad BinAhmad 081 120 23 53

Karawang lmbuh Sunarto O81 31071471O

Karawang RidhoAgency 085 216 984 508

Purwakarta An NajahAgency (0264)202511' 081 297 643 61

Purwakarta lwan Wandiana 081 310 104 346

Subang AbuAbdillah 085 221 096 043

Subang Muhammad Yusuf 081 809 470 155

Tasikmalaya Edi Rohdiana 081 345 061 551

JAWATENGAH
Brebes Miftah (Kisnandar) 081 795 961 47

.Cilacap Ardi 085227 773250
Kudus Kasdari Cashier 081 805 847 895
Magelang lndah 085 292 353 163

Pati AbuUsamah (0293)384741' 081 326608910

Pekalongan Marwan (0285\ 413732,081 803 967 137

Pekalongan Moh. lmaduddin H (0285) 4415767, 081 326818689

Pemalang Wahidi 081 803 951 665

Purworejo lbu Triyati 081 392 560 075

Salatiga Ahmad Zainudin (0298) 311841' 081 22927962

Salatiga Joko Paryatim (0298) 321658' 08156733189

Semaiang Herwanlo (024) 76587307,081 795 688 62

Solo Mukhlis Eko H (0271)7007845'081 226081 72

Solo Mukhtar
Solo Nasruddin
SukoharJo AbuAYYub

081 393 007 454
085647 362751
085 229 655 243

Ungaran Muchsin Abdul Halim

Wonogiri Giyarno (0273')322?35' 085 647 397 193

Wonosobo Yusuf Efendi 081 215 762 53

JAWATIMUR
Bangkalan M. NashihAs'ad 081 703 646 852

Bondowoso Yusuf,Abu Fauzan 081 559 520 152

Gresik Agus Budi satriyo (031) 71192492, 0888 309 24 55

Gresik Bagus Wijanarko 031 - 71703352

Gresik KoperasiAl Furqon

cresik Ustd. Ma'ruf (031 ) 70131766

Jember Ahmad Fauzan 081 803 542 556

feOiri Abdulloh 085232380064
Kediri NurAli 081 803 220 668
Kediri Syamsu Dhuha 081 330 989 346

Lamongan HarunArrosyid 081 331 043 951

Lamongan lbni (0322) 666559' 085 257 564 005

Madiun Deni (0351) 462087

Malang Bambang (0341) 7365449

Mojokerto Abu Hammam 0321-7187648

Nganjuk Murtaji 081 884 18 74

Pasuruan Sholeh bin Tholib 081 703 628 445
Pemekasan Yazid 081 704 945 93

Ponorogo Dwi Priyono 081 335 651 683

Probolinggo Ridho Suripto 081 249 556 76

Sidoarjo Abu Salim (031) 8068988' 0888 305 37 45

Surabaya Darmawan, SH. (03118296267 I 3763677

Surabaya Heru (031) 3575337 I 60404148

Surabaya Pustaka Sahabat (031) 5030289' 081 230 154 63

Surabaya Sakinah Swalayan (031) 72070710' 081 703806767

Tuban Andriyanto 0356 - 324531,081 703 590 324

TulungAgung Yasir 081 259 538 85

KALIMANTAN BARAT
Pontianak Ridwan
Pontianak Totok NA

081 649 118 519
081 257 383 01

KALTMANTAN SELATAN
Banjarmasin Abdul Gani

Kotabaru Abdul Ghoffar
Martapura Saufi Tholib

Tabalong H.M. Mulkani

KALIMANTAN TENGAH
PalangkaRaya Johansyah

Pangkalan Bun M. Aliyamani

KALIMANTAN TIMUR
Balikpapan Rudi ElPrian

Balilpapan Ergah Abu Rias

Pasir Markoni
Samarinda Lukman AMN

Tarakan Alimudin Camma

KEPULAUAN RIAU
Balam Yusuf lskandar

LAMPUNG
Bandar Lampung Umar lbrohim
Kotabumi Ust. Faruq
Lampung Timur Abu Abdillah
Metro Firman'

MALUKU UTARA
Halmahera TimurSuratno

N.A.D
Aceh Utara Fauzan

PAPUA
Jayapura
Sorong

Tugino
Muslim

RIAU
Pekan Baru Abu Sulaiman
Pelawan Sholeh Riau
Rohil llham S
Selatpanjang ElviRahmi

SULAWESI SELATAN
Bone Tajuddin
Jeneponto Sutrisno
Makasar Darwis Firman
Makassar Abu Nashibah

NTB
M"1ir"t Drs. H. LRamelan (0370) 624587' 081 339 509 297

Sumbawa Drs.M.YusufHusain 081805778219
SrtO"*" Barat SandiAbu Khodrjah 081 237 471 18,085 239526326

SULAWESI TENGGARA
X"nO"ii lrna Elyza (0401 ) 394321 ' 085 241 639 471

Kolaka Abdul Wahab 085 241 617 943

SULAWESI UTARA
e.r*t"t. Asni M. Hunalo (0435) 881435, 085242266223
Mongondow JusmanMokoago
Tahu-na Udin Setiyawan 081 340 695 125

SUMATERA BARAT
Bukittinggi Umar Kurai (Anto) 081363830688

Padang Ahmad Sholih 081 535 295 979

Padang AlAtsaryAgency 081535413504081374328222
Payakumbuh lndra Yustika (0752)92738'081 374 448787

Abu Naufal

Munir

Muji P

Dany Hari
Abdur Rohman
Abu Faiq Harahap
Eko Haryanto

(0717) 421619,081 367 565699

(0365) 41356/41249

o81 1122621
(0254) 204775,088 81 2 ',l 57 70

(021) 5378618, O81 310240344
(021) 7 47 09486, 081 311 3501 93
(021 ) 59301627, 081 513093099

SULAWESI TENGAH
Morowali Yusnan Rone
Palu Barat Jun Khoiri

SUMATERA SELATAN
Muara Enim Asril
Palembang AidilFitriansyah

SUMATERA UTARA
Medan Muh Nasir
Rantau Prapat AdY Syamsuri
Tebing'linggi Muliadi

YOGYAKARTA
Yogyakarta Tb lhya

SAUDI ARABIA
Unaizah Sholeh

HONGKONG
Hongkong Anna

081 251 087 30

081 251 850 40
(0511) 7468750

(0526) 2701 1 56, 0812511147 4

(0s36) 3225294, 085249189256
081 250 028 29

085 654 083 590
(0542) 738620, 081 520489399

081 347 524 164
(05411734794,081 255 213 89

081 254 919 31

081 372 746 908

(07211470172,081 808 091 619
'085 228 039 061
08'1 541 291 3Q7
o85 269 134 202

085 256 812 048

08't 321 225 817

(0967) 581732,081 643 230 84

0811486720

081 371 639 166
081 311 3?3 425
081 365 253 955
081 371 441 450

085242890529
085 656 270 470
(0411) 5723583, 085 255599440
(0411) 553561,081 355 992 814

081 342002748
085 232 921 418

085242 464 609
081 524 509 612

081 27 116945, 081 367405879
081 178 63 04

081 533 170 746
(0624)25220,085 276 764 899
o81 362245270

(0274) 563358, 081 22738095

+966564358711

+85295874933

Mandar
Palopo

Mas Agung
Bayu Tauflq
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MATERI: pembekalan dasar diagnosa, membedakan antara penyakit dalam
dan luar, kapan pembekaman memerlukan obalobatan,
bagaimana cara mengetahui penyakit,

mengapa penyakit sama akan tetapi pembekamannya berbeda,
bagaimana cara mencari titik? cara mengobati penyakit dalam & luar,
rahasia pembekaman penyakit dalam,dilengkapi dengan berbagai sarana
pendukung pembekaman seperti, cara meriJrayat, meletakkan gelas,
arah penyayatan,gambar-gambar pendukung, trik jika pasien muntah, pingsan...dll.
Yang kami rangkum dalam enam bab
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Menghadirkan Kesegaran Alami
Untuk Kebugaran lnsani
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MekarSari No. 1 :Temulawak
Untuk mengobati: Hepatitis, batu ginjar dan radang ginjar, koresterol tinggi, radang kandung
empedu, menambah nafsu makan, sembelit.
Dapatjuga untuk: nyeri haid dan melancarkan ASl.

MekarSari No. 2 : Kunir pptih
untuk Mengobati: Kanker rahim, kanker kulit, rahim membesar, sakit maag, memulihkan organ
pencernaan, menghilanqkan rasa sakit di dada.

MekarSari No.3:
Untuk Mengobati: Kencing manis, radang lambung, radang paru, radang usus buntu, disentri,
batuk berdarah dan hepatitis.
Dapat pula untuk mengobati berbagai macam peradangan dalam tubuh dan juga untuk
mengobati tumor dan kanker.

MekarSari No. 4 : hrml-UHha
Untuk Mengobati: Kencing manis (diabetes mellitus), malaria, pegel linu, mempercepat
penyembuhan luka.

MekarSari No. 5 : Kapsul Asam Urat
Untuk Mengobati: Rematik, asam urat, kesehatan tubuh.

MekarSari No. 5: Kapsul Sehat Lelaki
Khasiaflkegunaan: Menguatkan daya kemampuan sex kaum laki-laki, mengobati impotent.

MekarSari No.7: Kapsul ,r.. r

Khasia!/kegunaan: Khusus bagi kaum perempuan, menghirangkan bau badan dan anggota
khusus wanita, menambah gairah hubungan suami isteri.

MekarSari No. 8 :Belrr;logcmffi
Khasiat/kegunaan: Kanker dan tumor, gangguan jantung, stroke, ambeien (wasir), migrain,
TBC, memperlancar peredaran darah, rematik, maag, gangguan fungsi ginjal.

Pemesanan Hub: 081 357 379 661
Rekening BCA KCU Gresik
a.n. Abdul Wahab 7900139041

Diproduksi oleh:
O.P.A. Mekar Sari Gresik - Indonesia
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